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 قدمةم

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  چ: احلمد هلل رب العاملني القائل

والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا  (1)چڤ  ڦ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ 
 حممد صلى اهلل عليه وسلم وعلى آله وصحبه أمجعني ... أما بعد : 

فقد ظل القرآن الكرمي على مر العصور موضع عناية كبرية من العلماء واحلااظ وعامة 
رجت للناس مادامت تقرأ  املسلمني،  ولقد أراد اهلل عز وجل لألمة اإلسالمية أن تكون خري أمة أخ
 كتاب اهلل وحتاظه وتتدبر معانيه وتاهم أسراره وتطبق أوامره وجتتنب نواهيه.

وملكانة القرآن الكرمي ومنزلته ع يِن  به املسلمون عناية مل حيظ هبا أي كتاب من كتب األمم 
وتوضيحًا أللااظه  قهخالالسابقة تاهما ملعانيه واستنباطًا ألحكامه واستخراجًا لعظاته وعربه وبيانًا أل

 وبالغته وأصول تالوته وجتويده .

وكلماته وحروفه،  كما عنوا  ،وآياته ،بل إن العلماء املسلمني قاموا بإحصاء سور القرآن الكرمي
باهرسة آياته وتصنياها تبعًا ملوضوعاهتا وبينوا أسباب نزوهلا ومكان هذا النزول ومسات كل نوع من 

باراهتا ومقتضاها ودالالهتا وتاسرياهتا املتعلقة بالعقائد أو العبارات أو هذه اآليات ومدلوالت ع
 املعامالت أو األخال  أو اجلنائيات واألمور الرتبوية واالجتماعية. 

ومن هؤالء األئمة األعالم الذين خدموا القرآن وأبرزوا ما فيه من علوم وتاسر وإعراب اإلمام 
"  فقال: العالمة، حنوي مصر، سير أعالم النبالءيف ترمجته يف " احلويف وهو كما ذكره احلافظ الذهيب

 أبو احلسن؛ علي بن إبراهيم بن سعيد، احلويف، صاحب أيب بكر حممد بن علي األدفوي.

                                                           

 .9( سورة اإلسراء، اآلية: 1)
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 .(1)له: إعراب القرآن؛ يف عشر جملدات خترج به املصريون وتويف سنة ثالثني وأربع مائة

 وقد ألف مؤلاات عديدة من أجلها: 

" يف عشر البرهان في تفسير القرآنان يف تاسري علوم القرآن، له تاسري جيد موسوم بـ "الربه
: بلغين أنه يف ثالثني جملدًا خبط دقيق ، وذكره احلافظ ابن كثري،  وياقوت،   جملدات. وقال ياقوت

كثري،    والسيوطي،  واألدنوي،  والداودي. وقد هنل منه من أتى بعده من املاسرين كالقرطيبِّ وابنِ 
 ".فتح الباري شرح صحيح البخاري  وأكثر عنه النقل احلافظ ابن حجر يف "

 " كتاب  ".البرهان في إعراب القرآنكتاب يف إعراب القرآن موسوم بـ
 . (2)"اإلرشاد لطريق خير العباد والعباد"

 " (3)"موارد االنبياءكتاب. 
 كتاب يف تربية األوالد، وكتب أخرى.

 موضوع: وقد وقع اختياري على 

 الربهان يف علوم القرآن
 هـ(430لإلمام: أيب احلسن علي بن إبراهيم بن سعيد احلويف)ت: 

                                                           

از )ت:  ( الذهيب، مشس الدين أبو 1) ، جمموعة من سير أعالم النبالءهـ(، 748عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن ق اميم
 .337/ 13م(،  1985هـ /  1405،) مؤسسة الرسالة، 3احملققني بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط،ط

لذيل على كشف إيضاح المكنون في اهـ( 1399( الباباين البغدادي، إمساعيل بن حممد أمني بن مري سليم )ت: 2)
،عىن بتصحيحه وطبعه على نسخة املؤلف: حممد شرف الدين بالتقايا رئيس أمور الدين، واملعلم رفعت بيلكه الظنون

 .1/62الكليسى)بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت( 
 .598/ 2( الباباين البغدادي، مرجع سابق، 3)
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( 232من بداية سورة يوسف إىل هنايتها من اللوحة مئة إىل اللوحة رقم مئتني وثنتني وثالثني ) 
ء من تاسري، وهي النسخة اليت هبا هذا اجلز  517وذل  حبسب نسخة دار الكتب املصرية برقم/ 

 التاسري. 

فيكون  راجيًا اهلل الكرمي أن يوفقين خلدمة كتابه العظيم، وأن يشغل به لساين، وجناين، وأركاين،
 ، وأن يلهمين الصواب يف القول والعمل، إنه سبحانه قريب مسيع جميب .رفيقو  ،يل خري جليس
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 البحث مشكلة
 عبد الشيخ ذهب حيث مونه،مض حول العلماء بني اخالف  هناك أن يظهر الكتاب عنوان من
 يف الربهان]أمساه كتابا القرآن علوم يف صنف من أول احلويف أن إىل( ه1367: ت) الزرقاين العظيم
 تبعا والتوزيع؛ النشر طريقة على وإمنا بعض، إىل بعضها النظائر ضم طريقة على ال ،[القرآن علوم

 ووصف املصرية، الكتب دار يف عليه لعاط وقد وتوزيعها، القرآن يف املتشاكلة األلااظ النتشار
 .(1)متعاقبة وال مرتبة، غري جملدا عشر مخسة منه ويوجد طريقته،

 قوله ونقض. (3)الصباغ حممد والدكتور  ،(2)القطان مناع الشيخ من كل الرأي هذا يف وتبعه
 كتاب إنه وهلمبق ،(6)العرت حسن والدكتور (5)الرومي فهد والدكتور ،(4) شهبة أيب بن حممد الدكتور
 والسيوطي، الزركشي، من كل القول هذا إىل سبقهم وقد" القرآن علوم" يف كتابا وليس تاسري،

 احلديث يريد اليت القرآنية اآليات من املقطع بذكر يبدأ وجدته املخطوط، أجزاء على وباالطالع
 بعض ويذكر..." ياتاآل تضمنت وقد:"يقول مث املاردات، معاين من وشيئا اإلعراب، يذكر مث عنها،

 مع -السبعة القراء -قراءات ويذكر  ،"القراءة يف القول: "يقول مث القرآنية، والاوائد االستنباطات

                                                           

،) مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه 3، طهل العرفان في علوم القرآنمناهـ( 1367( الزرقاين، حممد عبد العظيم، )ت: 1)
 .28-27الطبعة(، ص

 -هـ1421،)مكتبة املعارف للنشر والتوزيع،3، طمباحث في علوم القرآنهـ(، 1420( القطان، مناع بن خليل )ت: 2)
 .14-13ص، م(2000

 .97،)بريوت: املكتب اإلسالمي(ص3، طتفسيرلمحات في علوم القرآن واتجاهات ال( الصباغ، حممد بن لطاي، 3)
،)القاهرة: مكتبه السنة، 2، طالمدخل لدراسة القرآن الكريمهـ(، 1403( أبو ش هبة، حممد بن حممد بن سويلم )ت: 4)

 .36-35ص م(، 2003 -هـ  1423
)حقو  الطبع حماوظة  ريمدراسات في علوم القرآن الك، 12( الرومي، أ. د. فهد بن عبد الرمحن بن سليمان )معاصر(، ط5)

 .45م(، ص2003 -هـ 1424للمؤلف، 
، حققه وأكمل فوائده د/حسن ضياء فنون األفنان في عيون علوم القرآن(، 597( ابن اجلوزي، أبو الارج عبد الرمحن )ت: 6)

 .73-72الدين عرت)دار البشائر اإلسالمية(، ص
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 من شيئا ويورد لآليات، العام املعىن ويذكر ،"والتاسري املعىن يف القول" :يقول مث القراءة، توجيه
 ينبغي اليت املواضع ويذكر" والتمام لوقفا يف القول: "يقول مث القرآن، وأحكام واملنسوخ، الناسخ
 .(1)والكايف التام، الوقف: حنو االصطالحية، الوقف أقسام ضمن القرآنية، املقاطع من عندها الوقوف

 علي األخرى تلو سورة تاسري تعاىل اهلل كالم به فسر تاسري، كتاب أنه املنهج هذا من وواضح
 الناسخ من الكرمي القرآن علوم من جديدا لونا افأض -اهلل رمحه-ولكنه الشريف، املصحف ترتيب
 علوم" أنواع وحنو ذل  من والتاسري واملعىن والقراءات واملعاين البيان وعلم واملتشابه واحملكم واملنسوخ
 من نتأكد حىت معني، علم يف بأنه-فقط العنوان من-كتاب أي على احلكم يف يكاي وال ".القرآن
 .ومضمونه حمتواه

  

                                                           

 .2، ص 13( الربهان للحويف، ج 1)
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 اختياره وأسباب وضو امل أهمية
 : التالية لألسباب إليه وتوجهت املوضوع هلذا اختياري وقع

 على العكوف وضرورة – منهم احملققني سيما وال – املتقدمني العلماء لكتب االلتاات أمهية -1
 وخراج،  أعمار وأثر أزمان نتاج فهي،  العلوم خزائن من أودعوها ما الستخراج تصانياهم
 وحصيلة، أساار ومطالعات ومناظرات، م دارسات، ومثرة، أساار ومكابدات، ومعاناة رحالت،
 يف واملنة احلمد وهلل ذل  أثر وجدت وقد، نقية ةأزمن يف أفكار وعصارات واجتهادات تأمالت،
 .املمات إىل والثبات السداد اهلل فنسأل والعملية العلمية حيايت

 التاسري، كتب مصناات من بني فهو-[قرآنال علوم يف الربهان]احلويف احلسن أيب كتاب قيمة -2
 الاقهي، واملنهج النقلي، واملنهج اللغوي، كاملنهج املتعددة، التاسري مناهج فيه مجع حيث
 عن تاسريه مييز ما وهذا. األديب واملنهج واجلماعة السنة أهل أقوال فيه ملتزما الكالمي، واملنهج
 .التاسري يف أقرانه

ه يف ربوع ؤ أجزا ةعلمي الذاخر، حيث إن كتاب اإلمام احلويف مبعثر مجع وحتقيق هذا الرتاث ال -3
 إنه ويل ذل  والقادر عليه. -نسأل اهلل أن يوفق طالب العلم على مجعه، وحتقيقه -املعمورة
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السابقة الدراسات  

 والباحثني، العلماء، بدراسة حيظى أن البد [القرآن علوم في البرهان] مثل كتاباً  أن ش  ال
 وأودعه، وسعه واستارغ، جهده فيه صاحبها استناد اليت التاسري موسوعات من علمية عةموسو  فهو
 بالقرآن املشتغلني مهم إليه تنصرف أن وحرياً  املكانة، هذه يتبوأ أن حقيقاً  فكان علمه، جواهر
 : الكتاب هبذا اهتمت اليت العلمية اجلهود بعض -تعاىل اهلل شاء إن- وسأذكر. وعلومه

 احلويف سعيد بن إبراهيم بن علي احلسن أيب للشيخ القرآن علوم في البرهان -1

ڃ  چ  چ  چ  :تعاىل قوله من الربهان كتاب من الثامن للجزء وحتقيقا دراسة( : هـ430:ت)

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   

چژ  ژ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   چ  :تعاىل قوله إىل (1)

چ...ٺ  ٺ  ٺ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   
: احملقق( 2)

 عبد صبحي./ د.أ إشراف. العربية اللغة كلية األزهر، جامعة. األندونيسي أمحد إمساعيل أزمان
-ه1412: اجلامعي العام دكتوراه، رسالة بالكلية، اللغويات أستاذ-الكرمي عبد حممد احلميد
 .م1991

 احلويف يوسف بن سعيد بن إبراهيم بن علي احلسن أليب القرآن علوم في البرهان -2
. العربية اللغة. األزهر جامعة. عالم إبراهيم حممود شعبان: احملقق. ودراسة حتقيق(.هـ430:ت)

 قوله من تاسري، 737 النسخة من األول اجمللد من الثاين القسم حتقيق ماجستري الزقازيق

                                                           

 .69ة: (سورة النساء، اآلي1)
 .6( سورة املائدة، اآلية: 2)



 يوسف سورةالتمهيد لتحقيق                        الَحوفي لإلمام القرآن علوم في البرهان
 

 8

چ...ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   ڀ  ڀ  ڀڀچ :تعاىل
(1)

 قوله إىل 

 (2)چڃ  ڃ ڄ  چ: تعاىل

 احلويف يوسف بن سعيد بن إبراهيم بن علي احلسن أليب القرآن علوم في البرهان -3
 من تاسري( 59)  النسخة من والعشرين اخلامس اجلزء وحتقيق دراسة(: هـ 430:ت) املصري

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ پ  ڀ  ڀڀ   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  چ  :تعاىل قوله

چ...ٺ   ٿ 
(3)

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ            ۋ   ۋ          ۅ  ۅ  چ  :ىلتعا قوله إىل 

چ...ۉۉ
 .دكتوراه-العربية اللغة األزهر، جامعة-شحات حممد أمحد عمر: احملقق (4)
 احلويف يوسف بن سعيد بن إبراهيم بن علي احلسن أليب القرآن علوم في البرهان -4
 جامعة-الطهراوي أمحد حممد :احملقق-األول اجلزء، وحتقيق دراسة(: هـ430:ت) املصري
 األول اجلزء وحتقيق دراسة. م1987 ماجستري،: الرسالة وتاريخ مستوى. العربية اللغة األزهر،

 إىل (5)چٱ ٻ  ٻ  ٻ   پپپپ  ڀ   ڀ چ :تعاىل قوله من تاسري 517 النسخة من

  (6)چی  ی  جئ  حئ  مئ         ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىب   چ  :تعاىل قوله

 احلويف يوسف بن سعيد بن إبراهيم بن علي احلسن أليب القرآن علوم في البرهان -5
 اللغة كلية دكتوراة رسالة.عثمان حممد حممد: احملقق وحتقيق، دراسة(: هـ430:ت) املصري
 . التاسري يف احلويف منهج بعنوان بسوهاج العربية

                                                           

 .24( سورة النساء، اآلية: 1)
 .68( سورة النساء، اآلية:  2)
 .12( سورة احلجرات، اآلية: 3)
 .5( سورة اجملادلة، اآلية: 4)
 .2 – 1( سورة البقرة، اآلية: 5)
 .37، اآلية: السورة السابقة( 6)



 يوسف سورةالتمهيد لتحقيق                        الَحوفي لإلمام القرآن علوم في البرهان
 

 9

 احلويف فيوس بن سعيد بن إبراهيم بن علي احلسن أليب القرآن علوم في البرهان -6
 قوله من تاسري 737 النسخة من األول اجلزء من األول القسم وحتقيق، دراسة(: هـ430:ت)

گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ   ۀ  چ  :تعاىل

چہ  ہ   
(1)

ڌ  ڌ    ڎ  ڎ   ڍچ:تعاىل قوله إىل 

چ
 اللغة كلية-األزهر ةجامع -ماجستري رسالة -بدوي إبراهيم السيد إبراهيم: احملقق. (2)
 . الزقازيق-العربية

 احلويف يوسف بن سعيد بن إبراهيم بن علي احلسن أليب القرآن علوم في البرهان -7
 اللغة األزهر، جامعة. األسنوي السالم عبد حامد: احملقق. وحتقيقا دراسة(: هـ430:ت)

 قوله من تاسري 517 خةنس السادس اجلزء من األول القسم حتقيق: ماجستري. املنصورة-العربية

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ      ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ :تعاىل

چۇ   ۆ   
(3)

ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   چ :تعاىل قوله إىل 

چۅ    
(4)  

 احلويف يوسف بن سعيد بن إبراهيم بن علي احلسن أليب القرآن علوم في البرهان -8
 العربية اللغة ،. األزهر جامعة.زيادة العزيز عبد جيهو : احملقق. وحتقيقا دراسة( ه430:ت)

گ  چ  :تعاىل قوله من تاسري 59 النسخة من التاسع اجلزء حتقيق.ماجستري. دمنهور

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻڻ  ڻ   ڻ  ۀ  

                                                           

 .178( سورة آل عمران، اآلية: 1)
 .23اء، اآلية: ( سورة النس2)
 .62( سورة احلج، اآلية: 3)
 .70( سورة املؤمنون، اآلية:4)
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چۀ   ہ
ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ  :تعاىل قوله إىل (1)

چى  ى  ائ  ائ   ەئ    ەئ ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ېې 
(2)  

 احلويف يوسف بن سعيد بن إبراهيم بن علي احلسن أليب القرآن علوم في البرهان -9
 العربية اللغة األزهر، جامعة حسن عطية حممد إبراهيم: احملقق. وحتقيقا دراسة(: هـ430:ت)

 من تاسري 517 نسخة السادس اجلزء من واألخري الثاين القسم حتقيق. ماجستري. املنصورة

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  چ:تعاىل قوله

چوئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ
(3)

جب  حب  خب  مب  ىب    چ :تعاىل قوله إىل 

چيب   جتحت  خت   مت   ىتيت  جث  مثىث  يث      حج  مج  جح  مح
(4)  

 احلويف يوسف بن سعيد بن إبراهيم بن علي احلسن أليب القرآن علوم في البرهان -10
. ماجستري ، األزهر جامعة. عثمان حسن آدم يوسف: احملقق. يقاوحتق دراسة(: هـ430:ت)

: تعاىل قوله من تاسري 59و تاسري 517 نسخة عشر احلادي اجمللد من األول القسم حتقيق

چڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ 
(5)

ۋ   ۅ  ۅ  چ  :تعاىل قوله إىل 

  (6)چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې 

 احلويف يوسف بن سعيد بن إبراهيم بن يعل احلسن أليب القرآن علوم في البرهان -11
-العربية اللغة األزهر، جامعة-ناجي فرج فتوح اجملد أبو: احملقق. وحتقيق دراسة(: هـ430:ت)

                                                           

 .7( سورة املائدة، اآلية: 1)
 .112، اآلية: السورة السابقة( 2)
 .71( سورة املؤمنون، اآلية: 3)
 .53( سورة النور، اآلية: 4)
 .199( سورة األعراف، اآلية: 5)
 .51( سورة األناال، اآلية: 6)
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ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  چ :تعاىل قوله من تاسري 59 نسخة الرابع اجلزء حتقيق. ماجستري. املنوفية

ٱ   چ :تعاىل قوله إىل (1)چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   ڑ  ک  ک  

ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  

ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  

  (2)چڃ  ڃ  چ   چ 

 

 

 

                                                           

 .205لبقرة، اآلية: ( سورة ا1)
 .260، اآلية: السورة السابقة( 2)
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 منهج البحث

 ]دراسة النص[
سرت يف خطة البحث وفق املتعارف عليه يف حتقيق املخطوطات،  فيتكون البحث من: 

ومضيت يف حتقيق الكتاب على النحو ، كما سبق بيانه يف اخلطة وفهارس ،، وخامتةمقدمة، وقسمني
 -التايل: 
 .ما أمكن، ومقابلة النسخ عليها ،اخرتت النسخة األم يف حتقيق النص-1
 ما أمكن.، نسخ املخطوط حسب القواعد اإلمالئية احلديثة-2
إال ما اضطررت إليه،   ،ص عن عاصمكتابة اآليات القرآنية بالرسم العثماين، وفق رواية حا-3

وال أكرر ذل  حيثما يذكر  ،وعزو اآليات القرآنية بذكر اسم السورة، ورقم اآلية، وذل  يف األصل
 املؤلف جزءاً من اآلية أثناء تاسريها.  

 أقوم بعزو أسباب النزول إىل كتب أسباب النزول، ومصادر احلديث اليت تعرضت لذل .-4
 إن وجدت. ،وص من مصادرها األصيلةأقوم بتوثيق النص-5
 بيان القراءات املتواترة والشاذة، وعزوها إىل مصادرها األصيلة.-6
واآلثار بعزوها إىل مصادرها األصيلة، وذل  بذكر الكتاب، والباب،    ،ختريج األحاديث -7

ما، وإن  أو أحدمها اكتايت بالتخريج منه ،فإن كان احلديث يف الصحيحني ،إن وجد، ورقم احلديث
 ما أمكن. ،وأذكر حكم العلماء عليه ،فإين أخرجه من مصادر السنة النبوية األخرى ،كان يف غريمها

 ما أمكن. ،عزو الشواهد الشعرية من مصادرها، ونسبتها إىل قائليها-8
 ما أمكن.، ونسبتها إىل مصادرها ،الرتمجة لألعالم ترمجة موجزة-9
 ريب.والغ ،بيان الغريب من كتب اللغة-10
 ما أمكن.، االلتزام بعالمات الرتقيم، ملا فيها من إبراز للمعىن، وإيضاح املراد-11
 ضبط ما حيتاج إىل ضبط، كالشواهد الشعرية، وبعض األلااظ الغريبة.-12
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 أعزو األحكام الاقهية اليت يذكرها املؤلف بالرجوع إىل املصادر الاقهية.-13
والناسخ من اآليات القرآنية، واألحاديث النبوية،  ،التزم يف التحقيق مبا كتبه املصنف-14

 واألبيات الشعرية، وغريها، وأثبت  الصواب، وأعلق على املشكل يف هامشه.
وبعونه يف البحث، مع مالحظة املنهج العلمي يف كتابة  ،إن شاء اهلل تعاىل ،هذا هو منهجي

 إن شاء اهلل تعاىل. ،كينما أم ،البحوث، والرسائل العلمية اخلاصة باجلامعة املباركة
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 هيكل البحث

 ويشتمل على مقدمة، وقسمني، وخامتة، ومصادر، ومراجع البحث، مث الاهارس العلمية،
 أما املقدمة فتشمل على:

 مشكلة البحث.-1
 أمهية املوضوع، وأسباب اختياره.-2
 الدراسات السابقة.-3
 منهج البحث.-4
 هيكل البحث.-5

 وفيه          [القرآن علوم في البرهان]اسة: التعريف باإلمام، وبكتابه وأما القسم األول قسم الدر 
 فصالن: 

 الاصل األول: "اإلمام احل ويف" عصر ه.
 وفيه مبحثان: 

 املبحث األول: عصر اإلمام احل ويف.
 وفيه مخسة مطالب: 

 املطلب األول: عصره من الناحية السياسية.
 ماعية.املطلب الثاين: عصره من الناحية االجت

 املطلب الثالث: عصره من الناحية االقتصادية.
 املطلب الرابع: عصره من الناحية الثقافية.

 املطلب اخلامس: تأثر اإلمام احل ويف ببيئته، وتأثريه فيها.
 املبحث الثاين: حياة اإلمام احل ويف.

 وفيه عشرة مطالب:
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 املطلب األول: امسه، ونسبه، ولقبه، وكنيته، ومولده.
 ب الثاين: موطنه، ونشأته، وطلبه للعلم.  املطل

 املطلب الثالث: شيوخه.
 املطلب الرابع: تالميذه.

 املطلب اخلامس: بعض معاصريه، وأقرانه.
 املطلب السادس: عقيدته، ومذهبه الاقهي.

 املطلب السابع: مذهبه النحوي. 
 املطلب الثامن: أخالقه، ومكانته العلمية، وأقوال العلماء فيه.

 ب التاسع: ثقافته، ومصنااته.املطل
 املطلب العاشر: وفاته.

 :[القرآن علوم في البرهان]الاصل الثاين: التعريف مبخطوط اإلمام احلويف 
 مباحث:  ستةوفيه 

 املبحث األول: اسم الكتاب، وتوثيق نسبته للمؤلف.
 املبحث الثاين: موضوع الكتاب.

 املبحث الثالث: مصادر املؤلف يف الكتاب.
 ث الرابع: منهج احلويف يف كتابه الربهان.املبح

 املبحث اخلامس: قيمة الكتاب العلمية، وثناء العلماء عليه.
 املبحث السادس: وصف النسخ اخلطية املعتمدة لتحقيق الكتاب، مع مناذج من صور 

 املخطوط.
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 القسم الثاين: التحقيق:

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ڻچ  من قوله تعاىل: -عليه السالم-ويبدأ من أول سورة يوسف

چہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے
ائ  ەئ        چ  وينتهي بنهاية السورة عند قوله تعاىل: (1)

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ              ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  

چی  ی  ی  جئ  حئ      مئ
 ( لوحة.132وعدد لوحاته مئة واثنتان وثالثون ) (2)

امتة أذكر فيها أهمَّ ما توصلت إليه من نتائج، ومقرتحات، شاء اهلل تعاىل خب-مث أختم الرسالة إن
 إن شاء اهلل تعاىل.-مث الاهارس العلمية، هلذه الرسالة املباركة

                                                           

 .2 – 1( سورة يوسف، اآلية: 1)
 .111، اآلية: السورة السابقة( 2)
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الدراسة قسم  

 :الدراسة قسم

 :فصلين على ويشتمل

 .عصر ه" احل ويف اإلمام" :األول الفصل

 : مبحثان وفيه

 .احل ويف اإلمام عصر :األول المبحث

 : مطالب خمسة وفيه

 .السياسية الناحية من عصره: األول المطلب

 .االجتماعية الناحية من عصره: الثاني المطلب

 .االقتصادية الناحية من عصره: الثالث المطلب

 .الثقافية الناحية من عصره: الرابع المطلب

 .فيها وتأثريه ببيئته، احل ويف اإلمام تأثر: الخامس المطلب

 .احل ويف اماإلم حياة: الثاني المبحث
 وفيه عشرة مطالب:
 .ومولده وكنيته، ولقبه، ونسبه، امسه،: األول المطلب

 .  للعلم وطلبه ونشأته، موطنه،: الثاني المطلب

 .شيوخه :الثالث المطلب
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 .تالميذه :الرابع المطلب

 .وأقرانه معاصريه، بعض: الخامس المطلب

 .عقيدته، ومذهبه الاقهي: السادس المطلب

 . النحوي مذهبه: بعالسا المطلب

 .فيه العلماء وأقوال العلمية، ومكانته أخالقه،: الثامن المطلب

  .ومصنااته ثقافته،: التاسع المطلب

 .وفاته: العاشر المطلب

 .[القرآن علوم في البرهان] احلويف اإلمام مبخطوط التعريف: الثاني الفصل

 : مباحثستة  وفيه
 .للمؤلف بتهنس وتوثيق الكتاب، اسم :األول المبحث
 .الكتاب موضوع :الثاني المبحث
 .الكتاب يف املؤلف مصادر :الثالث المبحث
 . الربهان كتابه يف احلويف منهج :الرابع المبحث
 .عليه العلماء وثناء العلمية، الكتاب قيمة :الخامس المبحث
 صور من مناذج مع الكتاب، لتحقيق املعتمدة اخلطية النسخ وصف :السادس المبحث

 .خطوطامل
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ويف اإلمام" :األول الفصل
َ
ه" احل

ُ
.وحياته عصر  

 :مبحثان وفيه

 .احل ويف اإلمام عصر :األول المبحث

 :مطالب خمسة وفيه

 .السياسية الناحية من عصره: األول المطلب

 .االجتماعية الناحية من عصره: الثاني المطلب

 .االقتصادية الناحية من عصره: الثالث المطلب

 .الثقافية الناحية من عصره :الرابع المطلب

 .فيها وتأثريه ببيئته، احل ويف اإلمام تأثر: الخامس المطلب
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الَحوفي اإلمام عصر: األول المبحث  

 :مطالب خمسة وفيه

 السياسية الناحية من عصره: األول المطلب

 من اوغريمه ،والشام ملصر، الااطمي احلكم إبان مصر يف حياته احل ويف اإلمام شيخنا عاش
 اخلامس القرن من األول والثلث اهلجري الرابع القرن من األخري الثلث يف وخاصة اإلسالمية، البالد
 .اهلجري

( 1)اإلسالمية البلدان من وغريها مصر، يف اإلسالمي احلكم فرتات أسوأ من الارتة هذه وتعد

 سقوطها إىل أدى الذي الشديد، التمز  من تعاين اإلسالمية العباسية الدولة كانت حيث ،سياسيا
 كافة عند النطا  واسعي وديين سياسي، بتأييد  حتظى كانت اليت القرشية اخلالفة وانتهاء النهاية، يف

 .املسلمني

 واملغرب مصر، يف العباسية الدولة ناوذ تالشى اهلجري، الرابع القرن من األول الثلث يف
 إىل والعلن، السر يف شرسة معارك بعد الااطميني احلكام أول احلكم على استوىل حيث اإلسالمي،

 .(2) حوهلا وما مصر على حكمهم وطدوا أن

 وأهنم -وسلم عليه اهلل صلى-اهلل رسول نسل من أهنم الااطميون، ادعى فقد السر معارك أما
 احلكم مقاومة على الناس حيرضون وصاروا غريهم، من باحلكم الناس أحق كانوا وهبذا البيت، آل من

 .العباسي

                                                           

. 171، 148،)دار احلماس للطباعة(، المجددون في اإلسالم من القرن األول إلى الرابع عشر( الصعيدي، عبد املتعال، 1)
 .177/ 4م(، 1982،)القاهرة: مكتبة النهضة املصرية،3ط، تاريخ اإلسالمحسن، د/ إبراهيم حسن، 

،)القاهرة: مكتبة النهضة 8،طموسوعة التاريخ اإلسالمي. شليب، د/ أمحد شليب، 227، 3/221( حسن، مرجع سابق، 2)
 .117/ 5م(، 1985املصرية،
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 التمز  ذل  يف يساعدهم (1)مصر حنو يزحاون ابتدأوا مث باملغرب، أمرهم مبتدأ أول وكان
 وكذل  واخلوارزميون، والسلجوقيون، املشر ، يف طاهر بنو عليها خرج اليت العباسية الدولة يف الشديد
 املرابطون وأعلن الدويالت، استقلت ذل  جبانب األندلسيني،-أعين-األقصى املغرب يف األمويون
 .العباسية الدولة ضد معصياهن

 ألن اإلسالمية، البلدان من حوهلا وما مصر، على مرت اليت الارتات أسوأ هي الارتة هذه إن

 وقتلتم األمة دين غريمت إنكم: للمعز النابلسي بكر أبو قال فقد حقا، مسلمني يكونوا مل الااطميني

 .(2)لكم ليس ما وادعيتم اإلهلية نور وأطاأمت الصاحلني

 يف الشيعة اجتاهات أسوأ الااطميني اجتاه كان احل ويف اإلمام شيخنا فيها عاش اليت الارتة ويف

 يف واإلمساعيلية هلم، مذهبا اإلمساعيلية واختذوا جديد، باعتقاد الناس على خرجوا فقد الوقت، ذل 

 ألقاب وهلم ،تأويال تنزيل ولكل باطنا، ظاهر لكل أن يعتقدون الذين الباطنية هم األمر، حقيقة

 واملزدكية، والقرامطة، الباطنية، يسمون فبالعرا ، قوم، كل لسان على جرت هذا سوى كثرية،

 الاالساة، كالم ببعض كالمهم خلطوا قد القدمية، الباطنية إن مث وامللحدة، التعليمية، وجنراسات

 عامل وال موجود وال موجود هو نقول ال إمنا: تعاىل الباري يف فقالوا املنهاج ذل  على كتبهم وصناوا

                                                           

 م(،1974ة املصرية العامة للكتاب،، ت: فهيم حممد شلتوت وحممد مصطاى إبراهيم، )القاهرة: اهليئدول اإلسالم( الذهيب، 1)
 . 284/  11.ابن كثري، مرجع سابق،  223/ 1

 -النابلسي بكر اأب. قلت: ال أحد يستطيع أن يطائ نور اهلل لورود النص بذل ، ولعل 284/ 11( ابن كثري، مرجع سابق، 2)
 حكم على الغالب، واهلل تعاىل أعلم.  -رمحه اهلل
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 وبني بينه شركة يقتضي احلقيقي اإلثبات فإن الصاات مجيع يف وكذل  عاجز وال قادر وال جاهل وال

 .(1)املوجودات سائر

 احلاكم عهد يف ذروهتا الصحيحة اإلسالم تعاليم عن البعيدة الغريبة العقيدة هذه وصلت وقد
  األمر، بادئ يف سرا األلوهية ادعى أن إىل وبغى وطغى ه،ناس يف احلاكم هذا تعاظم فقد اهلل، بأمر
 مذهب وأصبح  املأل، على ذل  أعلن األمر هذا الدولة رجال سيما وال الناس قبول من تيقن فلما

 .(2)للدولة الرمسي املذهب اإلمساعيلية

 يف صالهتم أن يعتقدون فهم اإلسالم بأركان يلتزمون ال باطنيون هؤالء اإلمساعيليون والااطميون
 بقدر إال املسلمني مع يتعاملون وال مسلم بأي يثقون وال (3)قادهتم إىل إال يدفعوهنا ال وزكاهتم باطنهم
 .عقيدهتم نشر يف همويساعد مصاحلهم خيدمون ما

 بذل وقد. حوهلا وما املصرية، الديار يف العصر هذا يف السياسة كانت املنوال، هذا وعلى
  فبحثوا عميقة غري مصر يف جذورهم أن ووجدوا مصر، يف مذهبهم لنشر جهودهم كل اإلمساعيليون

                                                           

، تصحيح أمحد فهمي الملل والنحلهـ(، 548مد بن عبد الكرمي بن أىب بكر أمحد )ت: ( الشهرستاين، أبو الاتح حم1)
.ابن حزم، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد األندلسي القرطيب 193/ 1هـ(، 1398،)القاهرة:  مطبعة حجازي،1حممد،ط

 يستزيد . قلت: ومن أراد أن33/ 5خلاجني( ،) القاهرة:  مكتبة االفصل في الملل واألهواء والنحلهـ( 456الظاهري )ت:  
 الملل والنحل، الفصل في الملل واألهواء والنحلفعليه بكتب الار  وامللل والنحل )ابن حزم يف ، يف هذه الار  الضالة

 -لإلمام الطحاوي،وابن تيمية،وابن القيم وسلانا الصاحل وكتب العقيدة الصحيحية، البداية والنهايةللشهرستاين،  ابن كثري يف 
 رمحهم اهلل تعاىل(.

( ابن األثري أبو احلسن عز الدين، علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين اجلزري، )ت: 2)
دول الذهيب، .9/ 12. ابن كثري، مرجع سابق، 314/ 9هـ(، 1402، )بريوت:  دار صادر، الكامل في التاريخهـ( 630

 .239 /1، مرجع سابق، اإلسالم
 .287/ 3( حسن، مرجع سابق، 3)
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 .(1)جبلية منطقة إىل بعضهم فأوى الشام إىل وراحوا بديل، عن

 .األشخاص تقديس على يقوم جديد مبذهب الناس على الااطميون خرج لقد

 العبيدي املعز بن العزيز بن منصور-اهلل بأمر احلاكم هل  (،2)وأربعمائة إحدى سنة ويف
 املل  ست  -أخته (3)جهزت فقد سنة، وثالثون ست وله املقطم، باجلبل والشِ  يف وأ عدم اإلمساعيلي،

 .به فظار غيلة، قتله م ن على

 للنصارى فأذن النصارى، هادن إنه بل(، 4)أبيه من أسوأ فكان اهلل لدين الظاهر ابنه جاء مث
 .(5)أسالفه منه منعهم ما باعل

 إىل يكرههم، املسلم املصري الشعب كان فقد  هنايتها، حنو تسري كانت الدولة هذه ولكن
 خلياة باهلل املستنصر ابنه أصبح حىت اهلل بأمر الظاهر مات أن فما بينهم، دب الذي التار  جانب
 عمت حىت يشاؤون ما ياعلون الوزراء بيد ألعوبة صار بل األمور يدير أن يستطيع ال له،

 وحكم. أعوام بثالثة شيخنا وفاة قبل أي-وأربعمائة وعشرين سبع سنة والاوضى، االضطرابات،
 البالد تعم الاوضى وظلت. فوضى أو اضطرابات، دون يوم فيها دَّ جي ِ  مل سنة ستني باهلل، املستنصر
 خلع حىتاالضطرابات  هتدأ ملو  اهلل، لدين العاضد وهو فيهم، واحد آخر حىت حيكموهنا اليت

 .األيوبية الدولة إىل ذل  بعد احلكم انقلب مث ومخسمائة، وستني سبع سنة د،العاض هذا املتظاهرون
                                                           

 .148/ 5( شليب، مرجع سابق، 1)
شذرات الذهب في أخبار من هـ(، 1089( ابن العماد، أبو الاالح عبد احلي بن أمحد بن حممد الع كري احلنبلي، )ت:  2)

م(  1986 -هـ 1406كثري،،)دمشق: بريوت: دار ابن  1، ت:  حممود األرناؤوط وخرج أحاديثه:  عبد القادر األرناؤوط،طذهب
3 /193. 
 . ابن منظور،للسار جبهازهم هلم تكلات إذا جتهيزا القوم وجهزت .219/ 2 ، مرجع سابق،غرب من خرب يف العربالذهيب،  (3)

 .325/ 5 ،العرب لسان
 .150/ 3( ابن العماد، مرجع سابق، 4)
 .480/ 3( حسن، مرجع سابق، 5)
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 وتل  واالضطرابات، الاوضى تعمه سيئا كان السياسي، احل ويف اإلمام عصر أن جند وهكذا
 نشأت كما واحملكومني، احلكام بني اناصام إىل-ش  وال-تؤدي الاوضى هذه أو االضطرابات،

 مثان سنة الكنائس اهلل بأمر احلاكم هدم وهكذا ،(1)الدين عن البعيدة املبتدعة والعادات التقاليد، عنها
 .(2)وثالمثائة وتسعني

                                                           

 .154/ 5( شليب، مرجع سابق، 1)
 .198/ 9 ،بشار ت اإلسالم تاريخ، الذهيب (2)
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 االجتماعية الناحية من عصره :الثاني المطلب

 : من يتكون الااطميني عهد يف املصري الشعب كان    

لذين مل يدخروا أنصار الااطميني، ا-الطبقة األوىل أهل السنة وكانوا خيتلاون مع الشيعيني -1
وسعًا يف نشر مذهبهم يف املساجد، والقصور، ويف دور العلم، وغريها، وقد فعلت هذه 

رغبة يف  -السياسة فعلها يف الناس، فتحول بعض من السنيني إىل املذهب الااطمي
 اهلبات واملناصب.

م يف بالد الذين قامت الدولة الااطمية على أكتافه-أما الطبقة الثانية فهي طبقة املغاربة -2
 املغرب، مث يف مصر،  وكان الااطميون يعتمدون عليهم يف جيوشهم.

وقد دفعت رغبة الكثريين  ،(1)وهم النصارى، واليهود-الطبقة الثالثة هي طبقة أهل الذمة  -3
منهم يف احلصول على العطايا، واملناصب، إىل اعتنا  املذهب اإلمساعيلي ألغراض مادية 

فادعوا أن يف اليوم الثاين عشر من احملرم، قتل مصعب بن أخرى من جهلة أهل السنة، 
الزبري فصنعوا له مأمتا، كما تاعل الشيعة للحسني، وزاروا قربه كما زاروا قرب احلسني، وهذا 

 من باب مقابلة البدعة مبثلها، ولكن ال يرفع البدعة إال السنة الصحيحة.
 يف بالصلبان وألزمهم الكنائس، اهلل بأمر احلاكم هدم حيث أحيانا سيئة أحواهلم وكانت
 .العباس بين لزي وإهانة نكاية، -السود العمائم اليهود وألبس أعناقهم

 الطبقة الرابعة هي طبقة األتراك، الذين كثر عددهم منذ أيام الدولة الطولونية.  -4
الطبقة اخلامسة هي طبقة السودانيني، الذين كثر عددهم يف مصر منذ عهد كافور   -5

وظهر أمرهم يف أيام اخللياة احلاكم بأمر اهلل الذي استعان هبم على  اإلخشيدي،
 .(2)األتراك

                                                           

 .235/ 1، مرجع سابق، دول اإلسالم( الذهيب،1)
 . 479/ 3( حسن، مرجع سابق، 2)
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 عن بعيدة غريبة طبقة من احلكام ألن متوازن، غري جمتمع احل ويف اإلمام عصر يف فاجملتمع
 على غلبوا الذين السنة، أهل فهم الغالبة الكثرة وأما واألعاجم، املوايل من خليط وهم الشعب،
 ال الثالثة، الدرجة من يعدون األحيان أغلب يف وهؤالء واألتراك، اجلراكسة من قلة شاركهمي أمرهم،
 .شئ كل منه يأخذون فإهنم ظهر وإذا اجملتمع، يف يظهر أن منهم لواحد حق

 االجتماعية، احلياة يف اضطراب تبعها مضطربة، كانت إذا السياسية احلالة أن يف والش 
 فيعم اجلهل، وينتشر املبادئ، ومتحى القيم، تضيع وبالتايل لظامل،ا ويتسلط اجلاهل، يسود حيث
 خلقي، وفساد اجتماعي، احنالل ذل  على فيرتتب. باهلل إال قوة وال حول وال -اجلهل بعموم الاساد
 حاله إال يشغله وال ،(1)ناسه يف إال ياكر ال اإلنسان جتعل القاسية احلياة ألن أسري، وتاك 
 األغنياء، ترتك ومل ،(2)عليه وقضت الدولة، أضعاته فقد ضعف قد الديين الدافع ألن خباصة،
 . الاقراء ليساعدوا

 ثروة وفرة على تدل اليت القصور، من كثريا الااطمي العزيز اخللياة بىن الااطميني، عهد ويف
 للخلياة الصقلي جوهر بناه الذي الشرقي القصر غريب يقع وكان -الغريب القصر ذل ، ومن مصر،
 القاهرة، يف اخللااء اختذها أماكن وهي املناظر، ببناء الااطميون وميتاز. القاهرة مدينة شرقي املعز،
 . األعياد ببعض واالحتاال للتنزه، وغريها،

 بال صربا دولته كرباء من كثريا عددا قتل للمال، معطاء للدماء، سااكاً  اهلل بأمر احلاكم كان
 عدة وقتل صربا، ذحبهما مث يعلمانه، فقيهني له واختذ جد،املسا على الصحابة سب وكتب ذنب،
 .باإلتاوات احملتاجني الدولة وأثقلت عجائز، وغر  سبايا،

                                                           

 .490/ 3( حسن، مرجع سابق، 1)
 .245، 242/ 1، مرجع سابق، دول اإلسالم( الذهيب،2)
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 مسريته على ذل  أثر فهل احل ويف، اإلمام عصر يف االجتماعية احلياة عن سريعة صورة هي هذه
 السلطات من جائزة أخذ يهمهم وال الدنيا، هتمهم ال األجالء فعلماؤنا كال،: أقول العلمية؟
 مر على األجيال هبم فانتاع بعلمهم اهلل ناع ولذل  وثواب ه، اهلل، رضى يهمهم والذي. والسالطني
 .واألزمان العصور،
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االقتصادية الناحية من عصره: الثالث المطلب  

 يف اضطراب تبعه السياسة، يف اضطراب هناك كان فمىت دائما، للسياسة تبع االقتصاد
 فال االضطرابات، كانت وإذا فيها، إال ينمو وال مستقرة، منطقة يف إال يتحرك ال املال ألن د،االقتصا
 .والدمار اهلالك وعدةِ  السالح وباعة احلروب، جتار إال منها يستايد

 القاهرة كون من بالرغم-االقتصادية املشكالت من تعاين الارتة هذه يف مصر كانت فقد ولذا
 العاملية، البضائع ألسعار مقياسني وبغداد اإلسكندرية، وكانت التجارة، اكزمر  أهم من واإلسكندرية

 الدولة يهادن أمره بداية يف كان الذي اهلل، لدين املعز أيام منذ هلا حصر ال اليت (،1)احلني ذل  يف
 بثالمثائة محلها بغداد، إىل سريها فلما  اخللياة، البن ابنته فزوج العباسي اخللياة إىل فأصهر العباسية،
 .االضطرابات قامت مث  الذهب، من ختلو الدولة خزائن جعل مما الذهيب األثاث حتمل مجل،

 من كبريا مبلغا الطراز بلغ فقد الصناعة، مراكز أهم من الااطميني عهد يف القاهرة كانت
 تل  يف وحذقهم املصريني، مهارة لنا وتتبني احلريرية، املنسوجات صناعة فيها ازدهرت كما الرقي،

 اختالف على الدولة ملوظاي الثياب تاصِّل كانت حيث الكسوة، دار املعز بىن وقد. الصناعات
 .  العصر هذا يف اشتهرت الثياب من خاصة أنواع وهناك مراتبهم،

 هالك بسبب جدا، الرطب قل: كثري ابن قال فقد. البالد مجيع الاقر عم حىت الغالء ووقع
 ال الناس أصبح وهبذا ،(2)املصرية الديار أهل من أحد حيج فلم عمائة،وأرب عشرة تسع سنة يف النخل
 الاقراء، هؤالء مبساعدة األغنياء من قليلة قلة قيام طريق عن أو األناس، بشق إال طعامهم جيدون

 وخالصة. اإلسالم تعاليم حسب توزع مل الزكاة أن كما سيئة، االقتصادية احلياة كانت وباختصار

                                                           

 .160/ 5. شليب، مرجع سابق، 369، 362/ 3( حسن، مرجع سابق، 1)
 .31، 25/ 12، مرجع سابق، ( ابن كثري2)
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 عامة وأما إليها، تقرب ومن احلاكمة الطبقة على حكرا كانت الرِغدة االقتصادية ةاحليا أن األمر
 .مضاجعهم ويقلق يطحنهم، الاقر فكان الشعب
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الثقافية الناحية من عصره: الرابع المطلب  

 االجتاهات، هذه وأبرز املختلاة، اجتاهاهتا يف العلمية باحلركة كبريا اهتماما الااطميون اهتم
 وأنشأ (،1)األزهر اجلامع الصقلي جوهر بىن فقد نطا ، أوسع على ونشر ه الشيعي، رالاك تنظيم
 .(2)احلاكم جامع   بىن كما احلكمة، بدار تلقب كانت اليت العلم دار اهلل بأمر احلاكم

 كان ِلم ا اخللااء، ملدح الشعر قول من األدب رجال وكثر الشعراء، من كثري مصر يف نبغ وقد
 على احلصول يف الرغبة   دفعت وقد هلم، املخصصة واألرزا  واجلوائز، اجلزيلة، العطايا نم هؤالء ي درُّه
 فاتصل الشيعيني، الشعراء حماكاة إىل السنة أهل من الشعراء من قليلة قلة   واهلبات، اجلوائز، هذه

 .الااطميني اخللااء ببالط بعضهم

 وقلدوهم املنح، هلم وأجزلوا ال،األمو  األطباء على وأغدقوا بالطب، الااطميون اهتم وقد
 موسى اهلل، لدين املعز أطباء ومن البالط، رجال بني رفيعة منزلة   هلم وأصبحت العالية، املناصب
 وكان بالطب، موسى بن إسحا  ابنه اشتهر الطب،كما صناعة ح ِذ    الذي ،(3)اإلسرائيلي العازر
 أطلق باملقطم مرصدا أنشأ أنه حىت النجوم، علمب الااطمي احلاكم اخللياة اهتم كما. املعز من مقربا
 .احلاكمي الرصد عليه

 يف نشأ الذي اهليثم، بن احلسن بن حممد علي أبو الااطميني، عهد يف الرياضيني أشهر ومن
 احلسن أبو باهلل، العزيز اخللياة، عاصروا الذين املؤرخني ومن هبا، وأقام مصر، إىل انتقل مث العرا ،
 .(4)الشابشيت علي

                                                           

 .342، 310/ 11( ابن كثري، مرجع سابق، 1)
 .150/ 3. ابن العماد، مرجع سابق، 239/ 1، مرجع سابق، دول اإلسالم( الذهيب،2)
 .442/  3( حسن، مرجع سابق، 3)
فواله خزانة كتبه واختذه ( علي بن حممد الشابشيت، أبو احلسن: أحد الندماء األدباء اتصل العزيز العبيدي )صاحب مصر( 4)

"  مراتب الفقهاء"و " اليسر بعد العسر" ذكر فيه كل دير بالعرا  والشام واجلزيرة ومصر، و"  الدياراتندميا ومسريا. من تآلياه " 
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 القرن ومطلع اهلجري، الرابع القرن هناية يف والثقافية، الاكرية، احلياة بأن  القول ميكن هنا ومن
 ال علما، األجيال هلذه ورَّثوا األوائل العلماء ألن وذل  السيئة، السياسية باألحداث تتأثر مل اخلامس
  يف يتجولون األفذاذ املسلمون ماءالعل فكان  السنون، تانيها وال ،(1)النريان تأكلها ال وكتبا ميحى،
 .والثقافة الاكر، حركة تتوقف ال حىت ون ،ويـ عمط   يأخذون، اإلسالمية، البالد

                                                                                                                                                                                     

هـ(، 1396هـ. الزركلي، خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس الدمشقي )ت:  388" تويف مبصر:  ديوان شعروله " 
 .4/325م (،  2002،)بريوت:  دار العلم للماليني، 15، طعالماأل
 املؤلاات. ، وكثرة( كناية عن ضخامة1)
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الخامس المطلب  

 فيها وتأثيره ببيئته، الَحوفي اإلمام تأثر 

 يكن ومل متاعها، من القليل يكايهم فكان الاانية، الدنيا هتمهم ال األفذاذ العلماء جل كان
 الااطميون احلكام يستطع فلم. الناس يف العلم مهة إيقاظ أو طالهبم، إىل العلم إيصال الإ يهمهم
 يستطيعوا مل كما املخلصني العلماء على التأثري يستطيعوا ومل احلنيف، اإلسالمي الاكر على القضاء
 ليتعامل ماحلكا من يدنو ال منهم أحدا أن يعين ال وهذا ل،ااجلب رسوخ الراسخة عقيدهتم يغريوا أن

 .الشعب نظر يف هيبته فذهبت قليل، معهم يتعامل من ولكن معهم،

 مل ذل  فكل منكمشة، واالقتصادية منخاضة، واالجتماعية سيئة، السياسية احلالة كانت وإذا
 يف ياكر كان بل فيها يعيش اليت البيئة عن مبنأى يكن مل وهو-احل ويف اإلمام شيخنا حياة على يؤثر
 العلم، طلب من املزيد إىل دفعته السيئة البيئة هذه ولكن اإلسالمية، باألمة تقع يتال األحداث كل
 .(1)والسالطني احلكام أبواب إىل احلاجة تسقه فلم العلم، طلبة لتعليم اجلهاد من املزيد وإىل

 احلكام يستطع مل حبيث -عظيما كان فقد املخلصني، العلماء من غريه يف تأثريه وأما
 عامل إنه: احل ويف لإلمام املرتمجون قال هنا ومن املصريني، عند السنة أهل مذهب يغريوا أن الااطميون

 .(2)النحو يف به وخترجوا مصر، أهل به انتاع كبري

                                                           

 .[القرآن علوم في البرهانولهذا لم يصلنا من مصنفاته إال ]( 1)

/  2ة(، ،) بريوت:  دار الكتب العلمي1، ت:  أبو هاجر حممد السعيد بن بسيوين زغلول،طفي خبر من غبر العرب( الذهيب، 2)
263. 
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الثاني المبحث  

 الَحوفي اإلمام حياة ترجمة

 : مطالب عشرة وفيه

 .ومولده وكنيته، ولقبه، ونسبه، امسه،: األول المطلب

 .  للعلم وطلبه ونشأته، وطنه،م: الثاني المطلب

 .شيوخه :الثالث المطلب

 .تالميذه :الرابع المطلب

 .وأقرانه معاصريه، بعض: الخامس المطلب

 .عقيدته، ومذهبه الاقهي: السادس المطلب

 . النحوي مذهبه: السابع المطلب

 .فيه العلماء وأقوال العلمية، ومكانته أخالقه،: الثامن المطلب

  .ومصنااته قافته،ث: التاسع المطلب

 .وفاته: العاشر المطلب
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األول المطلب  

 .ومولده وكنيته، ولقبه، ونسبته، ونسبه، اسمه، 

 أوال: اسمه، ونسبه: 
 املصري احل ويف اإلمام احلسن أبو -سعيد بن يوسف بن سعيد بن براهيمإ بن علي هو
 أنه ويبدو النسب، هذا على ايزيدو  ومل لدي توفرت اليت املصادر عليه اتاقت ما وهذا (،1)النحوي
 من نزحت اليت األصيلة القبائل تسكنها منطقة هي هبا، ولد اليت املنطقة أن هذا ويؤيد األصل، عريب
 .ملصر اإلسالمي الاتح بعد العربية اجلزيرة شبه

 ثانيا: نسبته: 
 وطنهم إىل نسبة وذل  املصري، للحويف نسبته على للمصنف ترمجت اليت املصادر مجيع اتاقت

" بلبيس" منطقة ويف الشرقية، حمافظة من اآلن يعد الذي الغريب احلوف وهو فيه، عاش الذي
 وسكون املهملة احلاء باتح احل ويف واإلمام(: حوف) منطقة حتديد يف خلكان ابن ويقول بالتحديد

                                                           

معجم األدباء = إرشاد األريب إلى معرفة هـ، 626( احلموي، شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي ت: 1)
. القاطي، 221/  12، راجعه وزارة املعارف العمومية )القاهرة:  دار إحياء الكتب العربية عيسى الباىب احلليب وشركائه،(األديب

، 1، ت: حممد أبو الاضل إبراهيم،طإنباه الرواة على أنباه النحاةهـ(، 646حلسن علي بن يوسف )ت:  مجال الدين أبو ا
. السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب 219/ 2م(، 1982)القاهرة: بريوت: دار الاكر العريب ومؤسسة الكتب الثقافية،

،)القاهرة:  دار إحياء الكتب 1ت:  حممد أبو الاضل إبراهيم،ط، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةهـ(، 911بكر )ت: 
طبقات هـ( 945. الداوودي، مشس الدين حممد بن علي بن أمحد، )ت:  140/ 2هـ( 1384العربية عيسى الباىب احلليب وشركائه،

، مرجع بر من غبرالعبر في خ. الذهيب، 381/  1هـ(، 1392،)القاهرة:  مكتبة وهبة، 1، ت:  علي حممد عمر،طالمفسرين
هـ، 681. ابن خلكان، أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر الربمكي اإلربلي ت:263/ 2سابق، 

البداية  . ابن كثري،300/ 3م (،  1900، ت:  إحسان عباس، )بريوت:  دار صادر، وفيات األعيان وأنبـــــاء أبنــــاء الزمان
. السمعاين أبو سعد، عبد الكرمي بن حممد بن منصور 47/ 12م(، 1997 -هـ1418هرة: دار هجر، ، )القا1،ط،والنهاية

،) حيدر آباد: جملس دائرة 1، ت: عبد الرمحن بن حيىي املعلمي اليماين وغريه،طاألنسابهـ(، 562التميمي املروزي، )ت: 
 .309/ 4م(،1962 -هـ  1382املعارف العثمانية، 
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 هلا يقال ر  مبِصم  لناحية نسبة واحلوىف: خلكان ابن قال. حوف إىل النسبة هذه فاء، آخرها يف الواو
، م ِدين ة   و ق ص ب تـ ه ا الشرقية، -اهلل رمحه -وهو-حويف حدهماو  ،"حوف" ي سمُّون رياها فجميع  بـ لمبـ يمس 
 . املذكورة الشرقية أعمال من" النخلة شربا: "هلا يقال قرية من

 وهي اآلن، إىل موجودة وهي بلبيس، مركز قرى من قرية النخلة شربا أن كله، هذا من يستبنط
 حدث فقد القرية اسم عليه التبس ملن عربة فال هبا، ولد احلويف أن املصادر أمجعت اليت القرية

 من" النخلة شربا" احلويف هبا ولد اليت القرية اسم أن وذ كر له، ترجم من عند وحتريف تصحيف،
 .بلبيس أعمال

 الدولة أيام من ،الشرقية األعمال قاعدة مث العرب، أيام الشرقي احلوف قاعدة بلبيس وكانت 
 السنة تل  ويف م،1832 سنة إىل الشرقية، والية قاعدة   مث اجلركسي، احلكم عهد آخر إىل الااطمية
 مدينة إىل األخرى األمريية واملصاحل املديرية ديوان بنقل أمرا مصر وايل-باشا علي حممد أصدر
 فيها أنشئ الذي بلبيس، لقسم قاعدة بلبيس أصبحت وبذل  املديرية، بالد بني لتوسطها الزقازيق،
 (1)بلبيس مركز مسمى -م1871: سنة السنة تل  من املديرية ديوان من بدال

 ثالثا: لقبه: 
 باإلمام لقبه من ومنهم املقرئ: قال من ومنهم" اإلمام" وهو بامسه مقرونا لقبا لنا ذكرت املراجع بعض
 جيد .[القرآن علوم في البرهان] لكتابه رئالقا أن إذ النحوي املقرئ اإلمام: قال من ومنهم املقرئ،
 حنوي القراءات، يف ومشارك العلم، يف إمام أنه يش  فال والنحو بالقراءات، اهتمامه كثرة فيه

 ".باإلمام يلقب أن له فحق حاذ ،

                                                           

م(، 2009، )كار الشيخ: دار العلم واإلميان،1، طالحوفي ومنهجه في تفسير القرآنن)معاصر(، ( يوسف، حممد عثما1)
 .51-50ص
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 رابعا: كنيته: 
 أوالده أكرب لكون إما الكنية وهذه احلسن، بأيب يكىن احل ويف اإلمام أن املؤرخني من كثري ذكر

 ومل وأسرته، وأوالده، زواجه، عن حيدث أحدا أجد ومل هذا، على دليال أجد مل ولكين احلسن، امسه
 بأيب -علي -امسه من مناداة ألن أرجحه، ما هو وهذا عليا، امسه لكون وإما  كله، هذا على أعثر
 .(1)عنه اهلل يرض احلسن، أيب طالب، أيب بن علي الرابع باخللياة تيمنا إسالمية عادة   احلسن

 خامسا: مولده: 
 ش بـمر ا" هلا يقال حوف قرى من بقرية ولد أنه إال دقيقا، حتديدا احل ويف اإلمام ميالد عن أعرف مل
 ولكن وفاته، حني عمره، يذكر مل كما ميالده، سنة املؤرخني من أحد يذكر ومل بلبيس قرب" النخلة
 اتاقت املراجع إن حيث-احل ويف اإلمام-شيخنا يالدمل تقريبيا زمنا أحدد أن أستطيع بسيطة مبقارنة
 سبعني سنة تويف رشيق ابن أن على املصادر أمجعت وقد ،(2)رشيق ابن يد على تتلمذ أنه على

 ه،388 سنة تويف الذي األدفوي، تلميذ هو احلويف أن على املصادر أمجعت وكذل  وثالمثائة،
 يف الريف أهل كعادة وهذه نضجه، إكمال بعد إال نيكو  ال العلم لتلقي القاهرة إىل احلويف ورحيل
 .مصر

 اهلجري، الرابع القرن من الثاين النصف بداية يف مولده تاريخ أن األرجح فيكون هذا وعلى
 فإن املصادر به شهدت وافر، أديب عطاء ومن علمي، جمد من احلويف شخصية حققته مما الرغم وعلى
 اليسري النذر على إال العديدة ترامجه يف نعثر ومل يذكر، شيئا ةالشخصي حياته من لنا حياظ مل التاريخ

                                                           

( ومن الدليل على ذل  هو الشائع املوجود عند املسلمني فمن شراح ألاية ابن مال : علي بن حممد األمشوين يكىن بأيب 1)
حاشية الصبان على شرح األشمونى أللفية ابن هـ( 1206 احلسن ينظر الصبان، أبو العرفان حممد بن علي الشافعي )ت:

 .1/2م(، 1997-هـ  1417،)بريوت: دار الكتب العلمية، 1، طمالك
. ابن األثري أبو احلسن عز 959/ 3م(، 1998 -هـ1419،)بريوت: دار الكتب العلمية،1ط ،تذكرة الحفاظ( الذهيب، 2)

 .402/ 1صادر(، ، ) بريوت: دار اللباب في تهذيب األنسابالدين، 
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 الااطمي، العصر إىل يرجع السبب ولعل جديدا، إليها تضيف أن دون املصادر تناقلتها الكلمات من
 .الوكيل ونعم اهلل، وحسبنا املستعان، فاهلل -السنة علماء أمام عائقا وقف الذي
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الثاني المطلب  

   للعلم طلبهو  ونشأته، موطنه، 

 قرية من وأنه املنطقة، ريف هو احلوف وأن بلبيس، منطقة من شيخنا، أن إىل نسبته، يف الكالم تقدم
 .رياية منطقة يف طاولته يف نشأ أنه: أقول أن أستطيع  هنا ومن ،"النخلة ش بـمر ا: "يقال

 هبا واستوطن القاهرة إىل رحل مث بلبيس، مشايخ أيدي على العلوم ومبادئ قريته يف القرآن تعلم ولقد
 عاد مث املغرب شيوخ عن العلم وأخذ املغرب، إىل رحل مث. األجالء علمائها أيدي على العلم وطلب
 حيث عاملا، صار حىت مشاخيها، أيدي على العلم يطلب وظل أخرى، مرة رأسه مسقط مصر إىل
 . (1)عديدة مصناات وصنف كتب

 واالجتماعية، السياسية، الناحية من السيئة األزمنة تل  يف العلم طالب أن واضح دليل كله وهذا
 بني باملقام يـ رمض ومن   ال وكانوا حتصيله، سبيل يف والرحلة العلم طلب من ذل  مينعهم واالقتصادية،مل

 إال يريدون ال ألهنم معني، عامل على االقتصار دون مشارهبم يعددوا أن بد ال بل واحد، بلد علماء
 غري وهم  دليل، عن أرجح كان إذا إال رأي دون برأي يتأثروا ال حىت حمتكر ريغ حرا واسعا علما
 أعلى تعاىل واهلل-القدامى علمائنا تاو  يف السر هو نظري يف وهذا آخر، دون بكتاب ملزمني
 .وأعلم

                                                           

 .2/140، مرجع سابق،بغية الوعاة.السيوطي، 1/418. ابن خلكان، مرجع سابق،2/220( القاطي، مرجع سابق، 1)
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.شيوخه: الثالث المطلب  

 : التايل النحو على أشهرهم أذكر كثريون، شيوخه

 : رشيق ابن :أوال

 ولد ،(1)املعدل املصري العسكري حممد أبو بلده، مسند احملدث، اإلمام رشيق، بن ناحلس وهو
 عثمان بن وحممد غبة،ز  بن وأمحد النسائي، الرمحن عبد أيب عن حدث ومائتني، ومثانني ثالث سنة
 وكان الطاال، احلسني بن وحممد الطحان، وابن الدارقطين، عنه روى. كثري وخلق السراج، سعيد بن
 .(2)اهلجرة من وثالمثائة سبعني سنة تويف والقراءات، بالعربية عاملا باحلديث علمه انبج إىل

 : األدفوي :ثانيا

 سنة ولد املاسر، النحوي املقرئ-املصري األ دمف وي بكر أبو اإلمام أمحد بن علي بن حممد هو
 القرآن قرأ ،"أسوان" يلي امم وقوص أسوان بني األعلى، مصر بصعيد قرية اسم ،"بأ دمف و" وثالمثائة، أربع
 عليه وتتلمذ كتبه، عنه وروى النحاس، جعار أبا ولزم ،(3)محدان بن أمحد بن املظار-غامن أيب على
 .اخلزاعي الاضل وأبو املل ، عبد بن وعتبة الطرسوسي، أمحد بن اجلبار وعبد احل ويف، اإلمام

                                                           

أو جيرحهم حسب علمه واستقصائه  يعدهلم ما أنإل هي وظياة تابعة للقضاء حيث كان القاضي يسأله عن الشهود ف( املعدِّ 1)
و)تعديل( الشهود أن تقول إهنم عدول. ومنه قوله  قومه فاستقام وكل مثقف )معدل(. فيهم، يقال: )عدله تعديال فاعتدل( أي

{ تعاىل: }و ال   ل  ب ل  ِمنـمه ا ع دم . زين الدين الرازي، أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلناي 123البقرة: اآلية،  يـ قم
هـ / 1420ت: صيدا، املكتبة العربية، الدار النموذجية،، )بريو 5، ت: يوسف الشيخ حممد،طمختار الصحاحهـ(، 666)ت:
 .202م(، باب"ع د ل" ص: 1999

 .71/  3. ابن العماد، مرجع سابق، 959/  3، مرجع سابق،  تذكرة الحفاظ( الذهيب، 2)
السبعة.  . املظار بن أمحد محدان، مقرئ مضري حنوي، له كتاب يف اختالف القراء126/  1( ياقوت احلموي، مرجع سابق، 3)

، غاية النهاية في طبقات القراءهـ، 833(. ابن اجلزري، مشس الدين أبو اخلري، حممد بن حممدبن يوسف ت:  333)ت:
 .301/ 2هـ ج.برجسرتاسر(، 1351)القاهرة: مكتبة ابن تيمية، عين بنشره ألول مرة عام 1ط
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 .السكن بن سعيد ومن ع،جام بن إبراهيم بن أمحد من احلروف ومسع: الذهيب عنه قال

 .مبصر عصره أهل سيد وكان القرآن، علوم يف وبرع كتبه، عنه ومحل النحاس، جعار أبا ولزم

 فهمه، وبراعة علمه، سعة مع نافع قراءة يف وقته، يف باإلمامة بكر أبو انارد: الداين عمرو أبو قال
 .باملعاين وبصره العربية، علم من ومتكنه هلجته، وصد 

 سليمان، بن احلسن وشيخنا النعمان، بن احلسني بن حممد منهم األكابر، من مجاعة القراءة عنه روى
 القرآن علوم في االستغناء: وامسه التاسري، كتاب له": الذهيب" أي: قلت -سنة ومثانني ثالثا وعاش
 .(1)وثالمثائة ومثانني مثان سنة تويف. بالقاهرة موجود جملدا، وعشرين مائة يف

 سعيد بن إبراهيم بن علي احلسن أبو أخربنا( ... 39 :ص) الناظر نزهةفي  العطار دالرشي قال
 حممد بن أمحد جعار أبو قال: قال األدفوي أمحد بن علي بن حممد بكر أبو أخربنا النحوي، احلويف
 نب أمحد اهلل عبد أيب عن العزيز عبد بن حممد بن اهلل عبد القاسم أيب على قرئ: الصاار إمساعيل بن
: قال عمر ابن عن نافع عن أيوب عن زيد بن محاد حدثنا حممد، بن يونس حدثنا حنبل، بن حممد
 .((حرام   مسكرٍ  و ك لُّ  مخر   مسكرٍ  ك لُّ : ))- وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول قال

 ابن حيوية النيسابوري: :ثالثا

ابن عساكر قال ، النيسابوري سناحل أبو حيوية حيىي ويلقب حيىي بن زكريا بن اهلل عبد بن حممدهو 
 ثبت ثقة أنه الوائلي نصر أبو نبياًل، وذكر ثقة كان :ابن ماكوالقال  :(53/345) دمشق في تاريخ
 اإلمام، : الشيخ،(16/160) الرسالة ط النبالء أعالم الذهبي في سيراملذهب. وقال  شافعي
 القاضي.  الارضي، الاقيه، املعمر،

                                                           

. 1/199م(،1997 -هـ 1417-لكتب العلمية،)دار ا1ط ،معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار( الذهيب، 1)
 . 189/ 1، مرجع سابق، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةالسيوطي، 
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 أبو قال: أخربنا (405/ 3) بشار ت، ،بغداد تاريخ في ب البغداديالخطيومن حديثه ما رواه 
 بن اهلل عبد بن حممد أخربنا: قال مصر، من إلينا كتابه يف احلويف سعيد بن إبراهيم بن علي احلسن
 بن محيد أخربنا: قال النسائي، شعيب بن أمحد الرمحن عبد أبو أخربنا: قال النيسابوري، زكريا

 رسول أن األصم، بن يزيد عن مهران، بن ميمون عن الشهيد، بن حبيب نع سايان، مسعدة، عن
 ". حم مرِم   و ه و   م يمم ون ة   تـ ز وَّج  : " وسلم عليه اهلل صلى اهلل،

 اإلسكندرية، نزيل األصبهان   الس لاى   طاهر أبو : أنبأنا(220/ 2) الرواة القفطي في إنباهوقال 
 أبو أخربنا باإلسكندرية،« 3» النيدى   الس مسطاوى   مكى بن على بن عتيق بكر أبو الشيخ أخربنا
 اهلل عبد بن حممد حد ثنا النحوى   سعيد بن إبراهيم بن على أخربنا الرازى ، إبراهيم بن أمحد العباس

 عن الرمحن عبد أخربنا منصور، بن إسحا  أخربنا الشيبان، شعيب بن أمحد حد ثنا النيسابورى ،
"م نم :قال وسلم عليه اهلل صلى النىب أن هريرة أىب عن اخلوالن إدريس أىب عن شهاب ابن عن مال 

." م ر  فـ لميـ ومتِرم ت جم تـ نمِثرم و م ِن اسم  تـ و ضَّأ  فـ لمي سم
 

 نا احلويف، سعيد بن إبراهيم بن علي احلسن أبو أنا( 143/ 2) الشهاب مسند في القضاعي وقال
 عبد بن سعيد نا النسائي، شعيب بن أمحد نا نيسابوري،ال زكريا بن اهلل عبد بن حممد احلسن، أبو

 اهلل رسول على دخلوا اليهود من رهطا، أن عائشة، عن عروة، عن الزهري، عن سايان، نا الرمحن،
 اللَّه   ِإنَّ  ع اِئش ة   ي ا: »وسلم عليه اهلل صلى النيب قال: وقالت احلديث، وساقت وسلم، عليه اهلل صلى
بُّ   .«ك لِّهِ  األم ممرِ  يف  الرِّفمق   حيِ 
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 تالميذه: الرابع المطلب

 النحو، عنه وأخذوا عصره، يف العلم أهل من كثري-اهلل رمحه-احل ويف اإلمام على تتلمذ
 هؤالء، من أحدا له، ترمجوا الذين من أحد يذكر مل ولكن العلوم، من ذل  وغري واللغة، والقراءات،

 (2)به وانتاعوا كثري خلق اشتغل أو (1)النحو يف به وخترجوا مصر أهل به انتاع: قالوا أن على يزيدوا ومل

 :تالميذه ومن ،(3)مبصنااته يشتغلون املصريني أن أو منه الناس إلفادة تصدر: أو

 روى. حبسون: ويعرف علي، أبا: يكىن مالقة، قاضي: الكليب حسني بن عيسى بن حسني-1
 مالقة فقيه وكان. وغريمها اهلروي ذر وأيب حلويف،ا النحوي إبراهيم بن علي احلسن أيب عن باملشر 
 أبو عنه حدث اجلواب يف عليه أحال حبضرته سئل إذا ذر أبو وكان. جراوة من وأصله وكبريها،
 قال .مائة وأربع ومخسني ثالثٍ  سنة صدر يف وتويف. وغريمها خلياة بن اهلل عبد وأبو الشعيب، املطرف
 .(4)هبا علمه يف مثله رأيت ما ونظائرها بأصوهلا عاملا هلا، فظاحا املسائل يف فقيها وكان: الشعيب

 وأصله طليطلة، قاضي احلشا، بابن: يعرف: الرمحن عبد بن عيسى بن حممد بن الرمحن عبد-2
 بن علي بن حممد احلسن وأيب مبكة، اهلروي ذر أيب عن باملشر  روى. زيد أبا: يكىن: قرطبة من

 وروى. التونسي يونس بن اهلل وعبد الصقلي، هارون بن احلق عبدو  الكسائي، علي بن وأمحد صخر،

                                                           

/ 2، مرجع سابق، العبر في خبر من غبرهـ(.الذهيب،  453( أبو علي حسون حسني بن عيسى الكليب، قاضي مالقة. )ت: 1)
 .5/153. ابن العماد، مرجع سابق، 263
 .300/ 3ن، مرجع سابق، ( ابن خلكا2)
/ 3. ابن العماد، مرجع سابق، 309/ 4...بتصرف. السمعاين أبو سعد، مرجع سابق، 219/ 2( القاطي، مرجع سابق، 3)

247. 
، ت: سعيد أمحد أعراب ترتيب المدارك وتقريب المسالكهـ( 544( اليحصيب أبو الاضل القاضي عياض بن موسى )ت: 4)
 578، ابن بشكوال، أبو القاسم خلف بن عبد املل  )ت: 8/151م(، 1983-1981احملمدية،،)املغرب: مطبعة فضالة، 1ط

-1/140م(،1955 -هـ 1374،)مكتبة اخلاجني، 1هـ(، عين بنشره وصححه وراجع أصله: السيد عزت العطار احلسيين، ط
 .30/341، مرجع سابق،تاريخ اإلسالم ووفيات األعيان. الذهيب، 141
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 الاضل وأيب احلويف، إبراهيم بن علي احلسن وأيب القمي، احلسن بن املل  عبد القاسم أيب عن مبصر،
 بن وحممد اخلواص، عباس بن وحممد الاقيه، الااسي   عمران أيب عن وبالقريوان علي، بن مسلم
 .(1)مدير ابن وفاته تاريخ ذكر مئة، وأربع وسبعني ثالثٍ  سنة هبا يفتو . وغريهم جيكان، منصور

 خبط نسبه قرأت كذا األنصاري، القدوس عبد بن الوهاب عبد بن حممد بن الوهاب عبد-3
 ومسع فحج املشر  إىل ورحل أشونة، من وأصله. القاسم أبا: يكىن بقرطبة، اجلامع باملسجد اخلطيب
 .وغريه املطوعي ليع بن حممد بكر أيب من: مبكة

 إبراهيم بن احلسن علي أيب على القراءات هبا وقرأ السمسار، احلسن أيب من: بدمشق ومسع
 .الشريف الزيدي القاسم أيب من: حبران ومسع األهوازي،

 حممد اهلل عبد أيب من :ومب يَـّاف ارقِـني نايس، بن العباس أيب ومن احلويف، احلسن أيب من: ومبصر
 .هؤالء وغري سيالاا أمحد بن

 الضبط حسن وطرقها، بالقراءات عارفا اجملودين، احلااظ اخلطباء ومن املقرئني، جلة من: وكان
 اثنتني سنة الشهر، من خلتا لليلتني القعدة ذي يف -اهلل رمحه -وتويف إليه، وقته يف الرحلة وكانت هلا،

 .(2)مئة بعوأر  ثالث سنة ومولده عباس، ابن مبقربة ودفن. مئة وأربع وستني

 الصديف علي أبو لقيه العاص، بن عمرو جامع يف مبصر الكاتب اإللبريي اهلل عبد أبو-4
 بكر أيب عن احلويف احلسن أيب عن هبا حدثنا النحاس، البن القرآن معاين بعض منه ومسع هنال 
 .(3)عنه األدفوي

                                                           

 .32/89مرجع سابق، تاريخ اإلسالم ووفيات األعيان،. الذهيب:1/326،325( مرجع سابق،1)
 .1/362( ابن بشكوال:مرجع سابق 2)
ت: عبد السالم  ،التكملة لكتاب الصلةهـ( 658( البلنسي، ابن األبار حممد بن عبد اهلل بن أيب بكر القضاعي )ت: 3)

 .2/301 م(،1995-هـ1415-اهلراس،)لبنان: دار الاكر للطباعة
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 نزيل النحوي، للغويا األندلسي حممد أبو - م غ لِّسٍ  بن السيد بن أمحد بن العزيز عبد-5
 .مصر

، احلسن بن صاعد: على قرأ  مصنَّف خ ل ف، بن إمساعيل وبني بينه وكان بغداد، ودخل الرَّبِعي 
 . ديوانيهما يف موجودة قصائد يف معارضات« الع نموان»

 .(1)«الت اسري» صاحب احلويف ، إبراهيم ابن عليه وصل ى األوىل، مج  اد ى يف تـ و يف  

 وسبعون بضع وله اآلخر، ربيع يف تويف. اللَّخمي   الدمياطي، الوحش أبو لطاهرا أيب بن أسد-6
التـَّق وي   ج لمد ك: عن روى. سنة

 .وغريمها الدين، عز والشريف الدمياطي،: منه مسع. (2)

، أسد عن الدمياطي، عن العقيلي، حممود أخربين  بن قاسم عن سامل، بن نعمة عن اللَّخمي 
، احلسن بن الكرمي عبد عن إبراهيم،  عن احلويف، إبراهيم بن علي عن احلسن، بن علي عن الت ك كيِّ
 ابن عن مال ، عن قتيبة، عن النسائي، عن النحاس، بن جعار أيب عن األ دمف وي، علي بن حممد

 .قتيبة عن مسلم، رواه(3) "المِمغما ر   و ع ل يمهِ  م كَّة   د خ ل   و س لَّم   ع ل يمهِ  اهلل   ص لَّى النَّيبَّ  أ نَّ  :"أنس عن شهاب،

                                                           

 .29/193، مرجع سابق، تاريخ اإلسالم ووفيات األعيان( الذهيب، 1)
 محاة صاحب هو ومواله السلاي عن روى. شاعرًا أديًبا وكان .املصرية الديار وشد .اإلسكندرية نيابة يلو  :التـَّق وي   ج لمد ك (2)

 .200/ 3 سابق، مرجع غرب، من خرب يف العرب الذهيب،  مائة وست وعشرين مثان سنة شعبان يف تويف عمر الدين تقي
. النسائي، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي 50/67، مرجع سابق، تاريخ اإلسالم ووفيات األعيان( الذهيب، 3)

،)حلب: مكتب 3ط ، ت: عبد الاتاح أبو غدة،المجتبى من السنن=السنن الصغرى للنسائيهـ( 303اخلراساين، )ت: 
 . حكم األلباين: صحيح.2867( رقم احلديث 200/ 5م( سنن النسائي )1986 -ه 1406املطبوعات اإلسالمية، 
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وأقرانه معاصريه، بعض: الخامس المطلب  

 : التايل النحو على وأقرانه معاصريه، بعض تعاىل اهلل شاء إن سأذكر

 املقرئ، النحوي األندلسي، الصقلي طاهر أبو عمران، بن سعيد بن خلف بن إمساعيل :أوال
 القراءات، يف العنوان القراءات،صنف لان متقنا اآلداب، علوم يف إماما كان: خلكان ابن قال

 ومخسني مخس سنة احملرم مستهل األحد يوم ومات الناس، به وانتاع للاارسي، احلجة واختصر
 .  (1)جملدات تسع القرآن، إعراب صنف. احلويف إبراهيم بن علي صاحب هو: ياقوت وقال -وأربعمائة

 مث القريواين القيسي، خمتار بن حممد بن مح  وش بن طالب أيب بن مكي حممد أبو :ثانيا
 بلوغ إىل اهلداية: تصانياه من واجملودين، القر اء أستاذ عارف حمقق، عالمة إمام، القرطيب األندلسي
 القراءات يف واملوجز القرآن، وإعراب وحججها، وعللها السبع القراءات وجوه عن والكشف النهاية،
 .األ دمف وي أبوبكر علي بن حممد: مصر يف يوخهش ومن ومنسوخه، القرآن بناسخ واإليضاح السبع،

 وثالثني سبع سنة وتويف وثالمثائة ومخسني مخس سنة شعبان من بقني لسبع القريوان مبدينة ولد
 .(2)وأربعمائة

 : تصانياه ومن اجلم ومه رِيُّ  ، المِمصمرِيُّ  أمحد بن طاهر احلسن أبو ب ابمش اذ   ابن :ثالثا

لنحو حنو مخسة عشر جملدا، واملقدمة يف النحو وشرحها. تويف سنة شرح اجلمل، وتعليقه يف ا
 .(3)تسع وستني وأربعمائة

                                                           

 . 116/  9. ابن خلكان، مرجع سابق، 448/ 1، مرجع سابق، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة( السيوطي، 1)

، طبقات اللغويين والنحاة بغية الوعاة في. السيوطي، 309/ 2( ابن اجلزري، غاية النهاية يف طبقات القراء، مرجع سابق، 2)
 . 3/315. القاطي، مرجع سابق، 2/298مرجع سابق، 

 .532/ 1، مرجع سابق، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. السيوطي، 95/ 2( القاطي، مرجع سابق، 3)
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 القائمني العلماء من كان النحوي الع كرب ِي القاسم أبو برهان، بن علي بن الواحد عبد :رابعا
 ومخسني ست سنة تويف. املتقدمني وأخبار النسب، ومعرفة واللغة، النحو، منها كثرية، بعلوم

 .(1)وأربعمائة

 جين، ابن عن أخذ فيه، التانن كثري مشهور حنوي هو املصري، النحوي الذاكر :خامسا
 ومات وأربعمائة، أربعني سنة إىل الذاكر عاش: الشأن هذا إلقراء وتصدر هبا، وأفاد مصر، واستوطن
 .(2)املستنصر زمن مبصر

. ومصناهم الشيعة باقيه كيالسب نعته ماسر، هو الطوسي، علي بن احلسن بن حممد :سادسا
 فاستقر بالنجف الغري إىل ورحل سنة أربعني وأقام وأربعمائة مثان سنة بغداد إىل خراسان من انتقل
 لعلوم اجلامع والتبيان العبادات، يف والعقود واجلمل الارائض، يف اإلجياز: تصانياه ومن. تويف أن إىل

 ستني سنة بالكوفة وتويف وثالمثائة، ومثانني مخس سنة ولد والعبادات، العقائد يف واالقتصاد القرآن،
 .(3) وأربعمائة

                                                           

 .120/ 2، مرجع سابق، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةالسيوطي،  213/ 2( القاطي، مرجع سابق، 1)
 .8/  2( القاطي، مرجع سابق، 2)
 84/ 6. الزركلي، مرجع سابق، 126/ 4، مرجع سابق، طبقات الشافعية الكبرى( السبكي، 3)
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عقيدته، ومذهبه الاقهي: السادس المطلب  

  واجلماعة، السنة أهل من احل ويف اإلمام بأن احل ويف، اإلمام تاسري من أجزاء حتقيق يف سبقين من صرح
 أنه إىل توصلت اهلل بعون ولكين: ياألندونيس قال له، فقهي مذهب معرفة إىل يتوصلوا مل أهنم إال

 الكربى، املدونة من النقل أكثر فقد -اهلل رمحه-مال  ملذهب (1)متعصب إنه بل املذهب مالكي
 :يقول أنه ذل  على والدليل

 كان ما يعيد: قال أنه عنه القاسم ابن وحكى مجيعا يعيدوا أن أرى: يؤم املسافر يف مال  اإلمام قال
: قلت (3)التحقيق يف املوجودة املسائل من ذل  غري إىل(2)عليه إعادة فال لوقتا زال فإذا الوقت يف
 تناولي مل -السىالم عليه-يوسف سورة ألن أخرى، مصادر من الاقهي مذهبه ملعرفة دفعين ومما

فيها حبثًا واحدًا يف املسائل الاقهية من عبادات، ومعامالت، لي عرف من  -رمحه اهلل تعاىل-املصنف
 مذهبه الاقهي. خالهلا 

                                                           

وقوله متعصب مل يتبني يل  .245/ 1، مرجع سابق، دول اإلسالم( ألزم احلاكم بأمر اهلل الاقهاء ببث مذهب مال . الذهيب، 1)
 مما نقله عنه.

)القاهرة: جامعة األزهر،   دراسة وتحقيق الجزء الثامن من كتاب البرهان لإلمام الحوفي، أزمان إمساعيل أمحد، ( األندونيسي2)
-ه1412كلية اللغة العربية.إشراف أ.د./ صبحي عبد احلميد حممد عبد الكرمي أستاذ اللغويات بالكلية، رسالة دكتوراه 

اإلندونيسي، مرجع سابق، ينظر " قسم  .222/ 1جع سابق، .اإلمام مال ، مر 196" صقسم التحقيقم(، ينظر" 1991
 .198، 197ص التحقيق"

 ( اإلندونيسي، املرجع السابق.3)
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النحوي مذهبه: السابع المطلب  

 من يأخذ االختيار، وحر التاكري، حر وجدته النحوية احل ويف اإلمام آلراء دراسيت خالل من
 ولكنه كثريا، البصريني مذهب من يأخذ كان فقد تعصب، دون برأيه ويقول به، يلتزم وال املذهب،

 يف وهذه ركاهبم، يف يسر ومل يتبعهم، ومل انا،أحي الكوفيني مذهب من ويأخذ متعصبا، يكن مل
 وإن عام، مباهوم بغدادي احل ويف، اإلمام شيخنا مذهب أن أي ،(1)البغدادي املذهب مسات احلقيقة
 .البصريني مع ميله كان

 قوله تاسري عند قوله الكوفيني، على ورد كثريا، البصريني أيد  أنه  على تدل اليت األمثلة ومن

ن ا ذ لِ  }: تعالى ِل اللَِّه ع ل يـم ِل اللَّهِ }رفع باالبتداء،  {ذ ِل   }"{:   ِمنم ف ضم اخلرب متعلق  {ِمنم ف ضم

ن ا  }،  إشارة إىل ما تقدم مما أخرب به {ذ ِل   }مبعىن االستقرار، و ف ضمِل }متعلق بـ  {ع ل يـم

افض، ألن املضمر ال عطف على النون واأللف بإعادة اخل {النَّاسِ }، {و ع ل ى النَّاسِ }، {اللَّهِ 

يعطف عليه إال بإعادة العامل )وهذا على مذهب سيبويه واجلمهور وأمَّا الكوفيون فاحتجوا جبواز 

و اتَـّق وا اللَّه  الَّذي }العطف على الضمري اجملرور دون إعادة العامل لوروده يف القرآن ومنه قوله تعاىل:

 .هي قراءة أحد القراء السبعة، وهو محزة الزَّيَّات"باخلاض، و  (2){ ت س اء ل ون  به و األم رمح امِ 

                                                           

، ت: أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إمساعيل، نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة( ينظر الطنطاوي، حممد الطنطاوي، 1)
 .153، صهـ(1426-م2005،)مكتبة إحياء الرتاث اإلسالمي، 1ط
 .1سورة النساء، اآلية: .  200ينظر قسم التحقيق، ص   (2)
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 عن بالنقل كالمه وصدر البصريني، قول وفق اآلية أعرب أنه كالمه من هذا على واألدلة
 .(1) .ذل  بعد الكوفيني رأي أورد مث. ضمناً  اجلمهور مذهب وجعله وعنهم، سيبويه

ي اك   تـ قمص صم  ال   بـ ين َّ  ي ا ق ال  : }تعالى قوله تاسري عند قوله وكذل  و ِت    ع ل ى ر ؤم  فـ ي ِكيد وا ِإخم

يمًدا ل      عالمة النون وحذفت{فـ ي ِكيد وا} هبا نصب فلذا النهي جواب الااء، {فـ ي ِكيد وا}: "{ك 

 النهي على املعتمدة السببية فاء بعد مضمرة بأن والنصب) ،"يكيدوا" بـ متعلق {ل    }، النصب

 .((2)البصريني ذهبم هو معنامها يف وما والناي

 .لذكرها داعي فال جدا كثرية كتابه من ذل  على واألمثلة

 : تعاىل قوله تاسري عند قوله أحيانا الكوفيني مذهب يذهب كان أنه على تدل اليت األمثلة ومن

 مبعىن ما، على تقدير: وإن كنت من قبله إال {ِإنم { "}و ِإنم ك نمت  ِمنم قـ بمِلِه ل ِمن  المغ اِفِلني}

أي: إن كنت من الغافلني عن قصة يوسف وإخوته، حىت أتيناك هبا  غافال، وجيوز أن تكون إن شرطا
 .(3)الكوفيني مذهب هو رجحه الذي وهذا". ودللناك عليها، ومل تكن هتتدي هلا

                                                           

( ينظر اخلالف بني البصريني والكوفيني يف هذه املسألة عند ابن األنباري أيب الربكات،كمال الدين عبد الرمحن بن حممد بن 1)
،)بريوت: صيدا: 1، طوالكوفيين اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين: البصريينهـ(، 577عبيد اهلل األنصاري، )ت: 

 .121ينظر قسم التحقيق، ص .463/ 2م(، 2003 -هـ1424املكتبة العصرية،
 .454/ 2( ابن األنباري أبو الربكات، مرجع سابق، 2)
 .110( ينظر قسم التحقيق، ص 3)
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غاية ناصبة  {ح ىتَّ }"{ح ىتَّ تـ ؤمت وِن م ومثًِقا ِمن  اللَّهِ }: تعالى قوله تاسري عند قوله وكذلك

: قلت   ،(1)، وعالمة النصب: حذف النون، والنون املوجودة مزيدة مع ياء الناس{تـ ؤمت ونِ }ـل

 مضمرة" أن"بـ تنصب بل بناسها تنصب ال" حىت" إنَّ : يقولون البصريني أن النحاة عند واملشهور
 .(2)"بعدها

رفع  {ذ ِل   }" {:المغ يمبِ ذ ِل   لِيـ عمل م  أ ينِّ مل م أ خ نمه  بِ  } :تعالى قوله تاسري يف قوله وكذل 

نصب بالم كي، وهي متعلقة باعل حمذوف تقديره ردي الرسول ليعلم، والالم  {لِيـ عمل م  }باالبتداء، 

 .(3)" {ذ ِل   }وما عمل فيها خرب 

ي اي   يف  أ فـمت وين  المم أل    أ يُـّه ا ي ا}: تعالى قوله تفسير عند أيضا وقوله ي   ك نمت مم  ِإنم  ر ؤم  الِلرُّؤم

ي ا} ،شرط حرف {ِإنم }، {ك نمت مم  ِإنم } ،قطع ألف وألاه {أ فـمت وين "} :{تـ عمبـ ر ون    لِلرُّؤم

                                                           

 .255( ينظر قسم التحقيق، ص1)
،) 3،ت: عبد السالم حممد هارون، طالكتاب ،هـ(180، )املتوىف: ( سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب احلارثي بالوالء2)

. وهذا على مذهب الكوفيني. أما البصريون فريون: أن "حىت" ال 413/ 1م(، 1988 -هـ  1408القاهرة: مكتبة اخلاجني، 
اى )ت : . درويش، حميي الدين بن أمحد مط1/426تنصب بناسها بل تنصب بـ"أن" مضمرة. ابن السراج، مرجع سابق، 

. اخلراط، أبو بالل، أمحد بن حممد، 5/19،18هـ(،  1415،)بريوت: دمشق: دار اليمامة،4هـ( إعراب القرآن وبيانه، ط1403
 .1/243هـ(1426، )املدينة املنورة، جممع املل  فهد لطباعة املصحف الشريف، 1، طالمجتبى من مشكل إعراب القرآن

الناصبة للاعل من غري تقدير"أن" حنو"جئت  لتكرمين". وذهب البصريون إىل أن ( ذهب الكوفيون إىل أن الم "كي" هي 3)
ابن األنباري أبو الناصب للاعل "أن" مقدرة بعدها، والم كي ال تنصب بناسها عند البصريني، والتقدير: جئت  ألن تكرمين. 

 . 2/735، مرجع سابق، التبيان في إعراب القرآن. العكربي، 469/ 2مرجع سابق، البركات، 
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 الشرط وجواب لتقدمها، الاعل تعدي مع الالم دخول وجاز {تـ عمبـ ر ون  } بـ متعلقة الالم {تـ عمبـ ر ون  

 .(1) تقدم ما

                                                           

ألن الكوفيني جييزون تقدم جواب الشرط على أداة الشرط، وأما البصريون فال جييزون هذا بل يقولون: هذا  ،( وهذا رأي كويف1)
 .2/513 ابن األنباري أبو الربكات، مرجع سابق، .دليل على اجلواب وليس اجلواب ناسه
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.هفي العلماء وأقوال العلمية، ومكانته أخالقه،: الثامن المطلب  

 أن جيب عليه الثناء يسمع أو ،اجلليل العامل هذا أخال  عن إنسان أي يقرأ أن قبل: أخالقه 
 بأن للشهادة كاف وحده املوقف وهذا احلكام، أبواب يتكاف ال بعلمه، معتز عامل حال يف ياكر
 أنه ملرتمجونا وصاه وقد، عصره يف والبدع األهواء تستهوه ومل يغريها مل ومبادئه، بدينه، ملتزم الرجل
 يلتزم أنه أيدينا بني الذي مؤلاه خالل من ذل  بعد جند إننا مث األوحد، النحوي أو زمانه، أوحد
 أنه إال: اإلندونيسي قال. عنهم يتكلم حينما العالية أخالقه وتظهر الكبار، العلماء مع األدب حسن
 ال رأيي يف وهذا الرأي، بأهل مويصاه احلناية فيهاجم(1) املذهبية العصبية تأخذه األحيان بعض يف
 .البشر طبائع من هذا ألن شخصيته على كثريا يؤثر

 مصر أهل وأصبح العربية لتدريس وتصدر النحو، يف اإلمامة رتبة إىل وصل :العلمية مكانته 
 .عصره يف للعلماء الشاغل الشغل مؤلااته صارت حىت والتاسري، العربية، اللغة يف عنه يأخذون

 مصنااً  النحو يف وصنف-النحو أي-الشأن هذا إلفادة تصدر: (2)الرواة نباهإ صاحب وقال
 يشتغلون املصريني رأيت مصناات فيه، وصنف واألصول، العلل، فيه استوىف النحويون، به عين كبرياً 
 أن ومسعت حتصيله، يف هناك العلماء يتنافس فيه، أبدع القرآن، إعراب يف كبريا تصنياا وصنف هبا،
 بالشام، مدينته إىل وأحضرها جملدات، عشر يف مبصر، نسخة منه ابتاع النوع، هبذا تهريناملش أحد
 وادخرها هبا، وض نَّه هلا، حاظه اشتد جاللتها إىل تنبه وملا مبصناها، عارف وال بقدرها، عامل غري وهو
 .لولده

                                                           

 .47على وصاه لإلمام احلويف بالتعصب ص. وقد سبق تعليقي ( األندونيسي، مرجع سابق، قسم الدراسة1)
 .219/ 2( القاطي، مرجع سابق، 2)
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 قاله ما وهذا والنح يف به وخترجوا مصر أهل به انتاع األدفوي، وتلميذ: (1)العماد ابن وقال
 .(2)الذهيب أيضا

 ورأيت به، وانتاعوا كثري خلق عليه اشتغل: يقول حيث (3) خلكان ابن الكالم هذا ويؤكد
 .املشايخ عادة جرت كما بالقراءة ألرباهبا وكتب عليه، قرئت قد األدب كتب من كثري على خطه

: املاسرين طبقات يف الداودي الق فقد (4)له ترمجوا الذين عليه أثىن ولقد: عليه العلماء أقوال 
 ما وهذا. القرآن تاسري يف احل ويف اإلمام تاسري وخباصة مصنااته، على أثىن مث (5)األوحد النحوي إنه
 القارئ بالنحوي ووصاه: الوعاة بغية يف عليه أثىن كما ،(6)املاسرين طبقات يف: السيوطي أيضا قاله
 أمت العربية بعلل قيم والتاسري بالنحو، عامل فاضل عامل هو: (8)الرواة إنباه صاحب عنه وقال (7)املاسر
 .رأينا كما له ترمجوا الذين مجيع عليه أثىن وهكذا. قيام

                                                           

 .153/ 5( ابن العماد، مرجع سابق، 1)
 .263/ 2، مرجع سابق،العبر في خبر من غبر( الذهيب، 2)
 .300/ 3( ابن خلكان، مرجع سابق، 3)
 .47/ 12( ابن كثري، مرجع سابق، 4)
 .381/ 1( الداودي، مرجع سابق، 5)
 ،1ط ، ت:  علي حممد عمر،طبقات المفسرين العشرينهـ( 911السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر، )ت: ( 6)

 .1/82م(، 1396)القاهرة: مكتبة وهبة، 
 .140/ 2، مرجع سابق، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة( السيوطي، 7)
 .219/ 2( القاطي، مرجع سابق، 8)
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ومصنااته ثقافته: التاسع المطلب  

 بالغا عبئا حتمل احل ويف اإلمام شيخنا ثقافة أن متاما يتأكد الكتاب، هذا يف والناظر: ثقافته
 من كلها شاء، ما منها ينقل أمامه ماتوحة وكأهنا سبقه من كتب ولديه .تألياها يف كبريا وجهدا
 للاراء، القرآن ومعاين سيبويه، وكتاب الطربي، كتاسري هذا، يومنا حىت املعتمدة التصانيف أعظم
 واألدب، الشريف، النبوي احلديث يف واسع اطالع له كما للنحاس، القرآن وإعراب الكربى، واملدونة
 .ذل  وغري والشعر،

 مصر علماء وأن والكبري، الصغري، منها كثرية، مصنااته أن الرتاجم أصحاب ذكر: مصنفاته
 على احلصول استطعت واليت ذكرها من له املرتمجون أكثر اليت واملصناات .املصناات بتل  انتاعوا
 : فقط أربعة هي أمسائها

 .جملدات عشر يف إنه: قالوا القرآن إعراب: أوال

 .جملدا ثالثني يف إنه: قالوا القرآن تاسري يف احل ويف اإلمام تاسري: ثانيا

 .جدا بريك إنه: قالوا القرآن علوم: ثالثا

 .النحو يف املوضح: رابعا

 .(1)أيدينا بني الذي" احل ويف اإلمام تاسري" سوى املخطوطات لنا حتاظ مل ولكن

  

                                                           

ي ز ا1)  ،مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلومـ (، ه958د هم، أمحد بن مصطاى بن خليل )ت:( طاشمك ربم
 .107/ 2)بريوت: دار الكتب العلمية(، 



 يوسف سورةالتمهيد لتحقيق                        الَحوفي لإلمام القرآن علوم في البرهان
 

 55

 وفاته: العاشر المطلب

 ثالثني سنة يف احلجة ذي مستهل يف تويف-اهلل رمحه-احل ويف اإلمام أن على له املرتمجون أمجع    
 والقراءات، والتاسري، النحو، يف العلماء من أجيال يده على خترج أن بعد مصر يف ودفن وأربعمائة،

 خري اهلل جعلها اليت األمة، هذه علماء شأن شأنه حياته، يف حلظة آخر حىت يده من القلم يضع ومل
 .(1)للناس أخرجت أمة

                                                           

. كحالة، 140/ 2، مرجع سابق، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. السيوطي، 247/ 2( ابن العماد، مرجع سابق، 1)
، )بريوت: مكتبة املثىن، دار إحياء الرتاث العريب(، معجم المؤلفينهـ( 1408ب بن عبد الغين )ت: عمر بن رضا بن حممد راغ

7/5. 
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الثاني الفصل  

 .[القرآن علوم يف الربهان] احلويف اإلمام مبخطوط التعريف

 
 : مباحث ستة وفيه

 .للمؤلف نسبته وتوثيق الكتاب اسم :األول المبحث
 .الكتاب موضوع :الثاني المبحث
 .الكتاب يف املؤلف مصادر :الثالث المبحث
 . الربهان كتابه يف احلويف منهج :الرابع المبحث
 .عليه العلماء وثناء العلمية الكتاب قيمة :لخامسا المبحث
 صور من مناذج مع الكتاب، لتحقيق املعتمدة اخلطية النسخ وصف :السادس المبحث

 .املخطوط
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األول المبحث  

 مؤلفه إلى نسبته وتوثيق الكتاب، اسم
 حلويفا لإلمام أن يعلم أن يستطيع" املخطوطة" الكتاب نسخ على متخصص قارئ أي يطلع أن قبل
 املعربني عند سواء املتعددة الرتاث كتب يف قراءاته خالل من.[القرآن علوم في البرهان] امسه كتابا
 . النحويني أو للقرآن،

 والسمني ،(1)حيان أبو القرآن بإعراب يهتمون الذين النحاة من احلويف عن نقلوا الذين فمن
 املتخصصة الكتب أما  ،(6)واأللوسي ،(5)لقريواينا احلسن وأبو ،(4)هشام وابن ،(3)عادل وابن ،(2)احلليب
 تاسري أو القرآن علوم يف احل ويف اإلمام كتاب أن لنا ذكروا فإهنم العلماء، وكتب املؤلاات، معجم يف

 القرآن تاسري يف كتابا صنف احل ويف اإلمام أن على متاقون وهم احل ويف، اإلمام تأليف من هو القرآن
 علوم يف الربهان: قال من ومنهم القرآن، تاسري يف الربهان: قال من فمنهم امسه يف اختلاوا لكنهم
 : قال من ومنهم (7) القرآن

                                                           

 . حيث استشهد به يف ثلثمائة وعشر موضعا يف تاسريه.4/398( أبو حيان، مرجع سابق،، 1)

 ون في علوم الكتاب المكنونالدر المصهـ( 756( السمني،أبو العباس شهاب الدين،أمحد بن يوسف بن عبد الدائم )ت:  2)
 . 3/499ت:  الدكتور أمحد حممد اخلراط)دمشق:  دار القلم(،

،ت:  ( اللباب في علوم الكتابهـ775( ابن عادل،أبو حاص سراج الدين عمر بن علي احلنبلي الدمشقي النعماين )ت:  3)
 .6/70م(، 1998-ه1419تب العلمية،،) لبنان:  دار الك1الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ علي حممد معوض،ط

مغني اللبيب عن كتب هـ( 761( ابن هشام، أبو حممد مجال الدين عبد اهلل بن يوسف بن أمحد بن عبد اهلل، )ت:  4)
 .1/650م(، 1985،) دمشق: دار الاكر،6،ت: د.مازن املبارك/حممد علي محد اهلل،طاألعاريب

 ج اِشِعي، )ت:  ( أبو احلسن القريواين، علي بن ف ضَّال ب5)
في معاني ) النكت في القرآن الكريمهـ(، 479ن علي بن غالب امل

 2007 -هـ  1428،) بريوت:  دار الكتب العلمية، 1( دراسة وحتقيق: د.عبد اهلل عبد القادر الطويل،طالقرآن الكريم وإعرابه
 .1/111م(،
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع ( هـ1270 ( األلوسي،شهاب الدين حممود بن عبد اهلل احلسيين )ت:6)

 .1/355هـ(،  1415،) بريوت: دار الكتب العلمية،1،ت: علي عبد الباري عطية،طالمثاني
 .140/ 2، مرجع سابق، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة( السيوطي، 7)
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 وحاجي ،(4)زاده وطاشكربى ،(3)والداودي ،(2)والقاطي ،(1)احلموي ياقوت مثل احل ويف تاسري
 احلويف قول نقل بل الكتاب يسم مل من ومنهم للحويف، القرآن إعراب: قال من ومنهم ،(5) خلياة
 بعض ومساه: خلكان ابن مثل للحويف القرآن تاسري: قال من ومنهم ،(6)كثري ابن مثل له، إياه ناسبا

 والناسخ والتاسري والقراءات واألحكام واإلعراب الغريب من القرآن علوم يف الربهان: "الباحثني
 العلماء أمجع فقد حال كل وعلى. ("7)واالشتقا  والتمام والوقف والتنزيل اآلي وعدِّ  واملنسوخ
 .ثالثة أدلة ذل  يف وللباحث للحويف الربهان أن على األجالء
 .للحويف بالربهان وتسميتهم عنه العلماء نقل: أوال
 .مجيعا ترمجوه الذين قبلِ  من احلويف إىل الربهان نسبة: ثانيا 

 .(8)عليها العاالط استطعت اليت املخطوطة النسخ غالف على للحويف الربهان نسبة: ثالثا

                                                           

  .221/ 12( احلموي، مرجع سابق، 1)
 .219/ 2( القاطي، مرجع سابق، 2)
 .381/ 1( الداودي، مرجع سابق، 3)
 .107/ 2( طاشكربى زاده، مرجع سابق، 4)
،) بغداد:  عن أسامي الكتب والفنونهـ(  1067( حاجي خلياة، مصطاى بن عبد اهلل كاتب جليب القسطنطيين )ت:  5)

 .1/446م(، 1941مكتبة املثىن، 
 .47/ 12( ابن كثري، مرجع سابق، 6)
قلت: . 643/ 2م(1990)الدار اجلماهريية للنشر التوزيع واإلعالن،النحو وكتب التفسير بد اهلل رفيده،( رفيدة، د.إبراهيم ع7)

 ه.ت كتابيف وهكذا يف الصاحة األوىل من اجلزء احملقق، ونسخ أخرى، وملا كتبه املصنف أو الناسخ

 .98(، ص9شكل) -،97(، ص8شكل ) -،90(،ص1شكل ) ،( ينظر النسخ املخطوطة8)
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الثاني المبحث  

 الكتاب موضوع
 على أ ثبت والذي له، مؤلاه وضعه الذي العنوان خالل من ومضمونه الكتاب، حمتوى يظهر
 والقراءات واإلعراب الغريب من القرآن علوم في البرهان: "وهو املخطوطة النسخ غالف

 واالشتقاق والتمام وقفوال والتنزيل اآلي وعدد واألحكام والمنسوخ والناسخ والتفسير
 .(2)"والمتشابه المحكم" النسخ بعض يف وزيد (1)"والتصريف
 منظما، تاسريا، يؤلف أن أراد -اهلل رمحه-احلويف أن لنا يتبني الكتاب حملتوى العام التصور وهبذا

 .  املختلاة القرآن لعلوم تطبيقيا جانبا يضمنه مرتبا،
 كتابه على املطلع أن اجلواب الربهان؟ كتابه عنوان يف رهقر  مبا احلويف التزم هل نتساءل ولعلنا

 بقوله بادئا املصحف، ترتيب حسب القرآنية اآلية بتناول ملتزم فهو كتابه، يف املنهج هبذا التزم قد يراه
 تضمنته ما مث والتاسري، املعىن مث القراءة يف القول مث والتصريف واالشتقا  الغريب مبينا اإلعراب يف
 .والتمام والوقف واملنسوخ والناسخ النزول وأسباب الكالمية واملسائل الاقهية األحكام من اآلية

 تل  ترتيب وحسب املصحف ترتيب حسب القرآن آيات مدى على به التزم املنهج هذا
 الرتكيب، غرائب من القرآين النص عليه أنطوى ما إظهار إىل هدف املتميز الصنيع هبذا وهو اجلوانب،
 .وأبعاده أغراضه وإدراك معانيه، وفهم القرآن ألااظ ومعرفة املعاين، بواسطتها تنتزع اليت ر الط وتباين

 والقراءات اإلعراب بوجوه العامل الـم عِرب القرآن محلة فمن: جماهد ابن قول هذا كالمنا ويؤيد
 إليه يازع الذي اإلمام فذل  لآلثار املنتقد القراءات ِبع يمب البصري الكالم ومعاين باللغات العارف
 .(3)املسلمني أمصار من مصر كل يف القرآن حااظ

                                                           

 .90(، ص1ر النسخ املخطوطة، شكل )( ينظ1)
 .97(، ص8( ينظر النسخ املخطوطة، شكل )2)

، ت: كتاب السبعة في القراءاتهـ(، 324( ابن جماهد، أمحد بن موسى بن العباس التميمي، أبو بكر البغدادي )ت: 3)
 .45هـ(،1400،)مصر: دار املعارف،2شوقي ضيف،ط
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 اهلل كالم لتاسري يتصدى فيمن توافرها الواجب الشروط من عليه واتاقوا العلماء قرره ما وعلى
 هذا التزم احلويف اإلمام بأن: أقول تعاىل اهلل بإذن الدراسة لنا تكشاه سوف ما وعلى -وجل عز-

 مناهج بني جامعا الشروط، تل  مستوفيا اجلوانب، تل  من متكامال كتابه ءفجا كتابه، يف املنهج
 عبيد، وأيب عباس، ابن أئمته آثار مقتايا اللغوي، التاسري منهج بني مجع فلقد املتعددة، التاسري
 وابن زيد، بن الرمحن عبد -أئمته آثار مقتايا النقلي التاسري منهج وبني. والنحاس والزجاج، والاراء،
 مال ،-أئمته آثار مقتايا الاقهي، التاسري منهج وبني املتكلمني، منهج وبني الطربي، يرجر 

 .واألوزاعي الثوري، وسايان حنياة، وأيب والشافعي،
 هبذا السلف من أحد يسبقه مل بل السلف، لعمل تكرارا املتعددة املناهج بني مجعه وليس
 شأن وهذا مناهجهم، من جاء ما لدقائق املستوعبِ  عليه، السابقِ  للرتاث املستلمهمِ  اجلامع التأليف
 به يوحي ما إليه يضياوا مث اهلل، شاء ما منه ويتخريوا يستوعبوه، أن بعد الرتاث من يستلوا أن العلماء

 .وإهلامهم وتأملهم، إخالصهم،
 ألنه جممال، منهجه أعرض أن رأيت كتابه، يف منهجه بيان تقتضي البحث طبيعة كانت وملا

 .تاصيال منهجه يف فاصلوا الباحثني من عدد قينسب قد
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في الكتاب المؤلف مصادر: الثالث المبحث  

 جليــة، واضــحة، كتابــه مصــادر أن ونقولــه، احلــويف، أقــوال يتــابع الــذي املتخصــص للقــارئ يتبــني
 لـىع اعتمد قد احلويف إن: قولأ أن ستطيعأو . غريها إىل يتعداها ال يديه بني املصادر هذه وضع وكأنه
 :التايل النحو على ذل  وبيان خمتلاة، فنون يف متنوعة ومصادر كثرية، كتب

 :واإلعراب المعاني في عليها اعتمد التي الكتب: أوال
 : للزجاج اإلعراب معاين -1

س ن  م ثـمو اي  } :تعالى قوله إعراب عند احلويف قول ذل  أمثلة ومن : يقول أحسن منزليت، { أ حم
: جيوز أن تكون اهلاء هلل عـز وجـل، أي: أن اهلل ريب (1)أخونه، قال: وقال الزجاج وأكرمين وائتمنين فال

ـــه إعـــراب عنـــد قـــال أيضـــا وكـــذا. أحســـن مثـــواي يف طـــول مقـــامي نصـــب علـــى {قـ رمآ نًـــا}:تعـــالى قول
 .أي: جمموعا ( 2)احلال

 :للنحاس القرآن إعراب -2

دخلـت  {:أ ئِنَّـ   أل  نـمت  ي وس ـف   قـ ال وا}: تعـالى قولـه إعـراب عنـد احلـويف قـول ذلـ  أمثلة ومن
 .( 3)ألف االستاهام على "إن " يقرأ باالستاهام، وعلى اخلرب

 :للاراء القرآن معاين -3

ــرَّطمت مم يف ي وس ــف  }: تعــالى قولــه إعــراب عنــد احلــويف قــول ذلــ  أمثلــة ومــن  ــا فـ  ، {و ِمــنم قـ بمــل  م 

ــا فـ ــرَّطمت مم }رب، ويكــون اخلــ {و ِمــنم قـ بمــل  }يف موضــع رفــع باالبتــداء،  {م ــا} مبنزلــة التاــريط أي: {م 

مبــين ألنــه  {قـ بمــل  }متعلقــة باالســتقرار، و {و ِمــنم }تاــريطكم يف يوســف، ويكــون  {و ِمــنم قـ بمــل  }

ـــا}هـــذا تاـــريطكم، وجيـــوز أن تكـــون  {و ِمـــنم قـ بمـــل  }غايـــة والتقـــدير:  زائـــدة، ويكـــون التقـــدير:  {م 

                                                           

 .168( ينظر قسم التحقيق، ص1)
 . 108م التحقيق، ص( ينظر قس2)

 .304( ينظر قسم التحقيق، ص3)
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ــا} فــرطتم، وجيــوز أن تكــون {و ِمــنم قـ بمــل  } والتقــدير:  {أ نَّ }يف موضــع نصــب عطــف علــى  {م 
 .(1)يوسف يف أومل تعلموا من قبل هذا تاريطكم

 :الحوفي عليها اعتمد التي التفسير كتب: ثانيا

 جامع البيان للطربي:  -1

احلويف يف باب املعىن والتاسري منقول من تاسري الطربي، ال سيما األقوال  كتاب  إن كثريا من
، إذ يقول نقال البقرة سورة أول يف املقطعة احلروف تاسري يف قوله عند ل  كالم احلويفاملأثورة ومن ذ

عن ابن جرير: اختلف أهل التاسري وأهل اللغة فيها فروي عن عطاء عن أيب الضحى عن ابن عباس 

 بن سعيد عن وروي أفصل، اهلل أنا {املص}و أرى، اهلل أنا{الر }و أعلم، اهلل أنا{امل}  قال:

 أشبه وما{كهيعص}و {املص} و {امل} عنه طلحة أيب بن علي عن وروي ذل  مثل جبري

 .(2)امسه جل اهلل أمساء من وهو به، اهلل أقسم قسم، أنه ذل 

 : والطربي حامت، أيب ابن تاسري -2

رِ م } :تعالى قوله تاسري ىف: والطربي حامت أيب ابن عن نقال يقول -اهلل رمحه-فاحلويف ِإنم ي سم

و ى اممر أ ِة المع زِيِز ِإىل  {س ر    أ خ  ل ه  ِمنم قـ بمل  فـ ق دم  ِن ، ك ان  ش كم ، و ذ ِكر  أ نَّ س ب ب  ح بمِسِه يف السِّجم

ز ومِجه ا، أ ممر ه  و أ ممر ه ا قال السدي
ا المع بمد  المِعبـمر اينَّ ق دم ف ض ح يِن يف النَّاِس، :  قالت املرأة لزوجها: ِإنَّ ه ذ 

رِي، ف ِإمَّا أ نم ت أم يـ عمت ذِ  ِسِه، و ل سمت  أ ِطيق  أ نم أ عمت ِذر  ِبع ذم ر ج  ر  إِل يمِهمم، و خي مرب ه مم أ ينِّ ر او دمت ه  ع نم نـ ام ذ ن  يل ف أ خم

                                                           

 .284( ينظر قسم التحقيق، ص1)
 . 106( ينظر قسم التحقيق، ص2)
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 : ت يِن، ف ذ ِل   قـ ومل  اللَِّه تـ ع اىل  ، و ِإمَّا أ نم حت مِبس ه  ك م ا ح ب سم ا هل   }ف أ عمت ِذر  ي اِت مث َّ ب د  مم ِمنم بـ عمِد م ا ر أ و ا اآلم

 .(1)اآلية وقيل: احلني معين به: سبع سنني: قاله عكرمة" {ل ي سمج نـ نَّه  ح ىتَّ ِحنيٍ 

 : الصنعاين الرزا  عبد تاسري-3

و ة  ي وس ف  ف د خ ل وا عليه فـ ع ر فـ ه مم }: تعاىل لقوله تاسريه عند عنه ينقل مثال فاحلويف و ج اء  ِإخم

  (2)أي: دخلوا على يوسف فعرفهم، وهم ال يعرفونه {ل ه  م نمِكر ون   و ه مم 

 :المصادر إلى الحوفي عزو

-لكنه ينقل مبا عامل فيه، دقيق نقله، يف أمني -اهلل رمحه- احل ويف اإلمام إن: أقول أن وأستطيع
 العلم أهل عند عليه املتعارف على جريا عليها، يعتمد اليت الكتب من بنقله يصرح قلما -اهلل رمحه
 عنه، نقل الذي باملصدر -اهلل رمحه-احلويف يصرح الذي القليل ويف بذل ، علم على هم إذ آنذاك،
 .ذل  يف يتصرف وقلما حرفيا نقله يكون

                                                           

 .202( ينظر قسم التحقيق، ص1)
 .245( ينظر قسم التحقيق،ص 2)
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:البرهان كتابه في الحوفي منهج: الرابع المبحث  

 كتابه قسم نهأل ببساطة، قارئ أي يعرفه أن فيستطيع كتابه، يف احل ويف اإلمام منهج عن أما
 عصر يف نضجت قد تكن مل والرتتيبات، التقسيمات، إن حيث عصره، إىل بالنسبة جيدا تقسيما
 ألن األجالء، العلماء عنوها ورث اليت العلوم ترتيب على قائمة النهضة كانت وإمنا احل ويف، اإلمام
 ويرتبوا ليشرحوا، علماء ذل  بعد وجاء األوىل، األربعة القرون يف إال تنضج مل هي حيث من العلوم
 .علميا ترتيبا

 كتابه ترتيب في منهجه: أوال
 واضحة خطوطا له وضع حيث كتابه يف واضحا كان-اهلل رمحه-احل ويف اإلمام منهج إن
 كتابه يف ذكرها اليت العناوين من واضح هو كما آخره، إىل الكتاب أول من عليها سار املالمح،
 :التايل النحو على وذل 

 وما السورة كاسم هلا كاملدخل هي هبا تتعلق أمورا السورة تاسري يدي بني احلويف ميقد -1
ــــالمُ : "يقول فمثال ذل ، وحنو بنزوهلا يتعلق  قال: "فيقول التنزيل يذكر مث" ُسورَُة يُوسَف عليه السَّ
 .اآياهت عدد بذكر السورة وخيتم السورة، آيات ياسر مث". مكية فهي مبكة نزلت: عباس ابن

 أو اآلية، بذكر فيبدأ القرآن، علوم حسب دقيقا، ترتيبا اآليات أو اآلية، تاسري يرتب -2
 يف بالقول التاسري يبدأ مث. (1)نافع عن ورش برواية املصحف ترتيب حسب تاسريها يريد اليت اآليات
 فهو سعالوا مبعناه اإلعراب قصد إمنا فقط، الكلم أواخر ضبط باإلعراب يقصد ال وهو اإلعراب،
 اللغوية املباحث بني مجعه من واضحا ذل  ويبدو ذل ، وحنو والنحوي، اللغوي، البحث بني جيمع

                                                           

اتح اإلسالمي إىل أواخر : وقال الضباع: وكانت قراءة عامة املصريني على ماظهر يل من تتبع سري القراء وتآلياهم منذ الفائدة( 1)
القرن اخلامس اهلجري على طريقة أهل املدينة املنورة سيما اليت رواها ورش املصري عن نافع القارئ املدين، مث اشتهر بعدها بينهم 
 قراءة أيب عمرو البصري واستمر العمل عليها قراءة وكتابة يف مصاحاهم إىل منتصف القرن الثاين عشر اهلجري، مث حلت حملها

اإلضاءة  ،ه(1380قراءة عاصم بن أيب النجود الكويف(.الضباع، نور الدين علي بن حممد بن حسن بن إبراهيم بن عبد اهلل )ت:
 .57ص م(،1999-هـ1420،)القاهرة: املكتبة األزهرية للرتاث،1، طفي بيان أصول القراءة
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 واإلفراد كالرتكيب النحوية واملباحث جهة، من الصوتية والظواهر والتصريف، واالشتقا ، كاملعاين،
 إىل ينتقل اإلعراب يف القول يستويف أن وبعد. أخرى جهة من املعىن عن الكشف يف ذل  ودور
 . باملعىن وصلتها القراءات يف القول

 طريق عن اللغوية وداللتها املاردة، اللاظة فيكشف والتاسري، املعىن يف القول إىل ينتقل مث
 النسخ أن ويبني واملنسوخ، الناسخ عن ويكشف اآلية، نزول سبب يبني مث والنقيض، النظائر كشف
 كانت فإن عدة، جوانب من املعىن يكشف ذل  من تهيين أن وبعد األحكام آيات يف إال يكون ال
 وهو ذل  على نص بينتها قد السنة كانت وإن وبينها، وضحها أخرى آيات يف فصلت جمملة اآلية
 قاله ما أقرب القول هذا أن وذكر بينها قرآنية لقصة تعرض فإن وغريه، بالشعر، يستشهد هذا كل يف

 نص فقهي، حكم اآلية يف كان فإن وناقشها، عليها ونبه هابين كالمية ملسألة تعرض فإن املاسرون،
 اآلية تضمنته ما ذكر ذل ، من انتهى اإذ مث األقوال، تل  أجود وختري األئمة أقوال بني ومجع عليه
 أو لآلية، تاسريه لينهي والتمام الوقف يف للقول ينتقل مث اآليات، حمتوى تلخص جمملة بعبارة
 .للمعىن وصوال األسلويب، باجلانب واالهتمام اللغوي، الطابع عليه لبيغ هذا كل يف وهو اآليات،

 والتكرار اإلحالة في منهجه: ثانيا

 أحيانا ماسبق على حييل فهو التكرار، أو اإلحالة، يف ثابت منهج -اهلل رمحه -للحويف ليس
 تاسريه ندع فمثال. فيها القول أوتقدم تقدم ما مثل أو سبق أو تقدم قد أو تقدم كما: فيقول

 تقدم قد  :{الر}: تعاىل قوله عند فيقول -السالم عليه-يوسف سورة أول يف املقطعة للحروف

 .(1)فيه القول

 تكرارها مع عليها يزيد وأحيانا خمتصرا، أو ذل  يف متوسعا يذكرها اليت املعلومة يكرر وأحيانا
 فعند. اللغوي الغريب توضيح بذل  ويقصد القرآنية، واآليات الشعرية، باألبيات االستشهاد  كتكراره

                                                           

 .331-313-228-200-144-106( ينظر قسم التحقيق، ص1)
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تـ يمأ س وا فـ ل مَّا } :تعاىل قوله تاسري يًّا خ ل ص وا ِمنمه   اسم يًّا}:قال:{جنِ   وهو، احلال على نصب: {جنِ 
 : وينشد أجنية ومجعه، مجيع عن يؤدي واحد

َيهْ  َكانُوا الَقْومُ  َما إ ذا إ ني َيهْ  اختالفالقولُ  واْختلف *** أَْنج   اأَلْرش 

ين ي ُهَناكَ  ي َواَل  َأْوص   ب َيهْ  ُتوص 

يًّا أ جنم وه الرَّج ل   جن  ومت  : يقال يًّا و قـ رَّبـمن اه  }: تعاىل قوله ومنه صاة، جعل، جنِ   للجماعة ويقال{ جنِ 

ث ةٍ  جن مو ى ِمنم  ي ك ون   م ا}: تعاىل وقال، تناجياً  يتناجون وهم جنوى،  جنوى أجنو جنوت ويقال {ث ال 

يًّا خ ل ص وا} .(1)املسارة مثل فاملناجاة، األرض من االرتااع النجو وأصل  لبعض بعضهم خال أي {جنِ 
 قوله: للجماعة وكونه مصدر ألنه ومجاعة، واحدا، يكون: والنَِّجيُّ ، غريهم هبم خيتلط وال يتناجون

ث ةٍ  جن مو ى ِمنم } ،{جن مو ى ه مم  و ِإذم }: تعاىل  يف فهي {الشَّيمط انِ  ِمن   و ىالنَّجم  ِإمنَّ ا} والواحد {ث ال 
 : الشاعر قول ومنه ناسها املناجاة هذه

ْنــدَ  ُكــنْ  *** فَــــــــــــــــــ الرجــــــــال نجوى  وأحب ـيّ  حـبَّ  سـّركَ  ع   النَّج 

 .(2)املناجاة وهي واحد، مبعىن هذا يف "النجي"و والنجوى

 أو كان سرا االثنان أو اجلماعة به ينارد ما" ىالنجو : "اجملادلة سورة تاسري يف احلويف يقول مث
 قال. البعري عن ألقيته إذا اجللد جنوت: يقال وألقيته، خلصته: اللغة يف الشيء جنوت ومبعىن ظاهرا،
 : الشاعر

 (1)وغاربُهْ  َسنام منها سيرضيكما ***إنه الجلد نجا عنها انجوا فقلتُ 

                                                           

 .284ص مرجع سابق،األندونيسي، ( 1)
 .287( ينظر قسم التحقيق، ص2)
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 فقد" واالشتقا  التصريف"باب يف كما ر،آخ موضع يف ذكره مبا مكتايا يكرر، ال وأحيانا

تـ يمأ س  }: لاظة يف فصل تـ يمأ س وا فـ ل مَّا} :تعاىل قوله عند {اسم  اللاظة، ناس يف ياصل ومل ،{ِمنمه   اسم

تـ يمأ س   ِإذ ا ح ىتَّ }: تعاىل قوله عند  .{الرُّس ل   اسم

  العلمية للمادة عرضه في منهجه: ثالثا

 فهو المحتويات لهذه معالجته عن وأما. كتابه محتوياتل الحوفي ترتيب في القول تقدم
 :التالي النحو على يعرضها

 :اآليات إعراب في منهجه -1

 ماردات يعرب فهو سبقه من ياعله مل التاصيل من بشئ اآليات إعراب احل ويف اإلمام تناول
 كتاب هذا أن رئللقا ليخيل حىت األحيان من كثري يف يعربه قد فإنه املعروف الواضح حىت اآليات

ًبا ع ش ر   أ ح د   ر أ يمت   ِإينِّ }: تعاىل قوله عند يقول فمثال  للقرآن، إعراب  ر أ يـمتـ ه مم  و المق م ر   و الشَّممس   ك ومك 

، إال أنه مبين، {ر أ يمت  } يف موضع نصب بـ {أ ح د  ع ش ر  }مستأنف، و{ِإينِّ } {س اِجِدين   يل 

ًبا}و نصب الشمس والقمر  {و الشَّممس  و المق م ر  ر أ يـمتـ ه مم يل س اِجِدين  }نصب على التمييز،  {ك ومك 

ليعطف ما عمل فيه الاعل، والتقدير: ورأيت الشمس والقمر  {ر أ يـمتـ ه مم }بإضمار فعل دل عليه، 

رأيتهم، وكىن عن الشمس والقمر باهلاء وامليم وكذا بالياء والنون يف ساجدين، فإمنا ذل  للخرب عنهم 

 { س اِجِدين  } من يعقل، إذ السجود ال يكون إال ممن يعقل، واهلاء وامليم ماعول أول، و باعل

 وعليه املعىن. {   س اِجِدين  }، وإن شئت جعلته متعلقا بـ {ر أ يـمتـ ه مم }متعلق بـ {يل } ماعول ثاين،

                                                                                                                                                                                     

 .440-438األندونيسي، مرجع سابق،  (1)
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ـــإعراب احلـ ــويف اإلمـــام يكتاـــي ال وقـــد ـــريا إنـــه بـــل اآليـــة ب  النحويـــة لةاملســـأ يف اآلراء يـــذكر مـــا كث
 املسـألة هـذه يف سـيبويه رأي يـرجح كـان وإن فكـره، حريـة يؤكـد وهـذا راجحـاً  يـراه ما يرجح مث الواحدة

ا مث َّ } :تعـاىل قولـه يف" بـدا" فاعـل يف قوله: ذل  على األدلة ومن دار، أينما احلق مع فهو  ِمـنم  هل ـ مم  بـ د 

ـــدِ  ي ـــاتِ  ر أ و ا م ـــا بـ عم ا}واختلـــف يف فاعـــل  :فيقـــول {اآلم فـــذهب ســـيبويه إىل أن الااعـــل: مـــا دل  {ب ـــد 

"الااعـل مضـمر دل عليـه بـدا بتقـديره بـدا : أي: ظهر هلم أن يسجنوه، وقال املـربد {لي سج نن ه}عليه 
وقيــل: الااعـــل رأي: أي بــدا هلـــم رأي  مل يكونـــوا يعرفونــه وحـــذف لداللــة الكـــالم عليـــه ("1) هلــم بـــداء

  ،
دنا الظــــــاهر مل يقــــــدر حمــــــذوف، وكــــــان هــــــذا الظــــــاهر الــــــذي إذا وجــــــ اوالوجــــــه مــــــا قــــــال ســــــيبويه ألنــــــ

ملا قام مقام الااعـل ودل  عليـه كأنـه هـو الااعـل، وأمـا قـول املـربد فـإن الاعـل ال يـدل  {ل ي سمج نـ نَّه  }هو
 .(2) من لاظه على الااعل إمنا يطلبه

 اإلعالل ومسائل الغريبة، الكلمات معاني وبيان المفردات، شرح في منهجه-2
 :والبالغة واللهجات، ال،واإلبد

 : الغريبة الكلمات معاني وبيان المفردات، شرح مثال

 أصل بيان مث أصلها إىل وإرجاعها املادة ماردات يف التاصيل من يكثر احل ويف اإلمام إن
 . ياسرها اليت والكلمة املادة بني املناسبة ويذكر اشتقاقها

النجوى   تاسري يف فيقول
يًّا ص واخ ل  }:تعاىل قوله يف (3) أي خال بعضهم لبعض يتناجون : {جنِ 

و ِإذم }وال خيتلط هبم غريهم، و"النجي" يكون واحدا ومجاعة ألنه مصدر وكونه للجماعة قوله تعاىل: 

                                                           

 . 198ص قسم التحقيق،ينظر ( 1)

 .198ص ،ينظر قسم التحقيق (2)
 .286، صينظر قسم التحقيق (3)



 يوسف سورةالتمهيد لتحقيق                        الَحوفي لإلمام القرآن علوم في البرهان
 

 69

ث ةٍ }و {ه مم جن مو ى و ى ِمن  الشَّيمط انِ }والواحد  {ِمنم جن مو ى ث ال  فهي يف هذه املناجاة  {ِإمنَّ ا النَّجم

 ول الشاعر: ناسها، ومنه ق

ـيّ   وأحب  نجوى الرجــــــــال فَــــــــــــــــــ ...  ُكــْن ع ْنــَد سـّرَك حـبَّ النَّج 

  .يف هذا مبعىن واحد، وهي املناجاة "النجي "والنجوى و

 : قوله فهو واإلبدال اإلعالل مثال وأما

يل، بضم الدال وكسرها، ومجع دلو "أدل" يف القليل والكثري د  : يقول (1){د لمو ه  } كلمة يف

الزائدة، مث أدغمت الياء يف الياء،  الياءواألصل دلو، وعلى وزن فعول، قلبت الم الاعل ياء، وقلبت 
وفعلت ذل : ألن اجلمع باب الستثقال اجلمع وحرف العلة، ولنار  بني الواحد واجلمع، فمن ضم: 

ويقال يف مجعه أيضا: ِدالء. ويقال: فعلى األصل، ومن كسر: كرِه الكسر بعد الضم استثقاال له، 
 أدىل الرجل دلوه إذا أرسلها ليستقي هبا يدهلا إداًل، ودالها يدلوها دلوا، إذا مد ها ليخرجها.

 : اللهجات مثال وأما 

، وقال ابن عباس: هلم ل ، (2)يقول: يعين: تعال واقرب {ه يمت  } :تعالى قوله عند قوله

هلم، وقال الكسائي وأبو عبيدة: هي لغة ح ور ان، معناها  وقال السدي واحلسن: هيت بالقبطية
يمئ ة، وهئت لالثنني  ِر أ ِهيئ  ه  يَّأمت ل  من قول القائل: ِهئمت ِلألم مم تعال، ومن ضم التاء فاملعىن: تـ ه 

 واجلمع والذكر واألنثى فيه سواء.

 : البالغة مثال وأما

                                                           

 .144، صينظر قسم التحقيق (1)
 .167، صينظر قسم التحقيق (2)
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: تعاىل قوله عند يقول فمثال. التقرير أو الناي أو للتوبيخ إهنا: االستاهام ملعاين تعرضه عند قوله

ألف االستاهام للتقرير  {أ أ رمب اب  م تـ ا رِّق ون  } .للتقرير دخلت االستاهام ألف (1){ أ ف أ ِمن وا}

 الناي معىن فيه استاهام حرف (3){ ه لم }. والتوبيخ للتقرير األلف (2){تـ عمِقل ون   أ ف ال  } والتوبيخ .

 .خوتوبي بتقرير

 :القراءات عرض في نهجه --3

 : يلي ما -السالم عليه-يوسف سورة يف القراءات عرض يف احلويف اإلمام منهج على يالحظ

: األئمة قراءة وهي تواترها على األمة اتاقت اليت السبع القراءات ذكر على يقتصر احلويف أن -
 الثالث للقراءات يتعرض وال، ئيوالكسا ومحزة،، وعاصم، عامر وابن، عمرو وأيب كثري، وابن نافع،
 غالب اتاق قراءات وهي العاشر، وخلف ويعقوب، جعار، أيب األئمة قراءات وهي ،للعشر املتممة
 .الشواذ من السبع دون ما يعترب احلويف اإلمام فلعل ،(4)تواترها على القراء

باتح {ا بـ ين َّ ي  } قرأ حاص: قوله عليه غالب هو الذي السبع، القراءات على االقتصار فمثال

فمن فتح: جعلها ياء الناس، ومن كسر: حذفها، وجعل الكسر دالة  : بكسرها،(5)الياء، وقرأ الباقون

                                                           

 .331ص ،ينظر قسم التحقيق (1)
 .332، 209صظر قسم التحقيق، ين (2)
 .248صينظر قسم التحقيق،  (3)
هـ( )املطبعة التجارية الكربى، تصوير دار  1380، ت: علي حممد الضباع )ت: النشر في القراءات العشرابن اجلزري،  (4)

بنود على مراقى نشر ال ،م( 1836)ت:  لشنقيطى، أبو حممد عبد اهلل بن ابراهيم العلوى،ا .47-1/33 ،الكتاب العلمية(
 .   79-77/ 1م(،  1988 -هـ  1409)بريوت: دار الكتب العلمية،  ،1، طالسعود

 .123صينظر قسم التحقيق،  (5)
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على اإلفراد، والباقون على اجلمع، فاجلمع: ملعىن عرب،  {آي ة  لِلسَّائِِلني  }: (1)عليها، وقرأ ابن كثري

 .ألن أمر يوسف، وحديثه كان فيه عرب

 ما ذكرها ترك اليت القراءات فمن. أحياناً  السبع يف الواردة القراءات بعض ذكر ترك احلويف أن -

 وقرأها (2){غ ي اب اتِ }باجلمع قرأها نافًعا اإلمام أن يذكر مل حيث {اجلم بِّ  غ ي اب تِ }: كلمة يف ورد

تـ يمأ س   فـ ل مَّا:}تعاىل قوله يف البزي، رواية املصنف يذكر مل كما باإلفراد، الباقون  خ ل ص وا ِمنمه   وااسم

يًّا ت ايس وا} البزي قرأها حيث ،{جنِ   و ال  } قرأها ،{تـ يمأ س وا و ال  }: تعالى قوله يف وكذل  ،(3){اسم

 ِإذ ا ح ىتَّ :}تعاىل قوله يف وكذل {ي ايس   ال  } قرأها {يـ يمأ س   ال   ِإنَّه  } :تعالى وقوله، (4){ت ايس وا

تـ يمأ س   ت ايس   ِإذ ا ح ىتَّ }: قرأها {الرُّس ل   اسم  يف لقنبل، وجه ذكر -اهلل رمحه-املؤلف ترك وكذل  {اسم

 . (5)العني بعد بالياء قرأها حيث {و نـ لمع بم  نـ رمتـ عميِ  غ ًدا م ع ن ا أ رمِسلمه  }:تعاىل قوله

 القراءات نسبة يضبط فلم، للقراء القراءات هذه نسبة يف قليلة أخطاء له وقعت احلويف أن -

لٍ  ل ِاي أ ب ان ا ِإنَّ }: تعاىل قوله عند ذل  فمن تاماً، طاً ضب هبا قرأ ملن  حيث ،{اقـمتـ ل وا{ }م ِبنيٍ  ض ال 

ي انِهِ  و ق ال  }: تعاىل قوله يف وكذل ، (6)التنوين بضم قرأها عامر، ابن أن يذكر مل ع ل وا لِِاتـم  اجم

                                                           

 .123ص ،ينظر قسم التحقيق (1)
 .2/293 ،النشر في القراءات العشر. ابن اجلزري، 146، ص ،ينظر قسم التحقيق (2)
 .1/405، في القراءات العشر النشرابن اجلزري،  .340، ص( قسم التحقيق3)
 املرجع السابق.  ،النشر في القراءات العشر. ابن اجلزري، 295صينظر قسم التحقيق،  (4)

 .2/293، النشر في القراءات العشرابن اجلزري،  .131، ص ،ينظر قسم التحقيق (5)
 .2/225، النشر في القراءات العشرابن اجلزري،  .132، صينظر قسم التحقيق،  (6)
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 كلمة يف وكذل ، (1)يوالكسائ محزة يقرأها، كما يقرأها حاصا، أن يذكر مل حيث ،{ِبض اع تـ ه مم 

 بني (3)األوىل اهلمزة تسهيل هلما حيث والبزي قالون عن األوجه ذكر يستوف مل، (2){ِإالَّ  بِالسُّوءِ }

 ونسبها {أ ب ه ي ا} وقًاا يقرأها عامر ابن أن {أ ب تِ  ي ا}: تعاىل قوله يف ذكر وكذل ، كذل  بني

 يف واحًدا وجًها عامر كابن يقرأها كثري ناب أن مع (4) (كثري ابن عن روي) بلاظ كثري ابن إىل
 .(5)الوقف

 كانت وإن الشاذة بالقراءات يسميها السبع القراءات من ليست قراءات أورد إذا احلويف أن -
 فقط، السبع القراءات تواتر خيتار أنه منهجه من فالظاهر، للعشرة املتممة الثالثة القراء أحد قراءة

 من أهنا ذكر حيث {م تًَّكا}: كلمة يف ذكره ما ذل  ومثال صناه،وهذا ما ياهم باالستقراء يف م

أً } قرأ من: جماهد قال: يقول حيث، (6)القراء عند املتواترة جعار أيب قراءة أهنا رغم الشاذة،  {م تَّك 

اً } قرأ ومن، الطعام فهو   .(7)األترج فهو: شاذة قراءة وهي {م تَّك 

 عليه-يوسف سورة غري يف ذل  أمثلة ومن أحياناً، ةالشاذ القراءات بعض يورد احلويف أن -

ع ون   ِإنم }: تعالى قوله تاسري عند قوله -السالم  يف كان أنه وروي: (8){ِإن اثًا ِإالَّ  د ونِهِ  ِمنم  ي دم
                                                           

 .2/295، النشر في القراءات العشرابن اجلزري،  .248ص ،ينظر قسم التحقيق (1)
  .240، ص ،ينظر قسم التحقيق (2)
 .1/383،النشر في القراءات العشرابن اجلزري،  (3)
  .112صينظر قسم التحقيق،  (4)
 .2/131، النشر في القراءات العشر ابن اجلزري، .112ص ،ينظر قسم التحقيق (5)
 .1/399، النشر في القراءات العشربن اجلزري، ا (6)
 .190، صقسم التحقيقينظر ( 7)
 .117، اآلية: سورة النساء( 8)



 يوسف سورةالتمهيد لتحقيق                        الَحوفي لإلمام القرآن علوم في البرهان
 

 73

ع ون   ِإنم }: عنها اهلل رضي عائشة مصحف : يقرأها عباس ابن وكان ،" أوثانا"{ِإالَّ  د ونِهِ  ِمنم  ي دم

، على اإلناث مجع الثاء قبل النون أنثا: يقول غريه وكان وثن، مجع" ناً أ ث  " {ِإالَّ }  جيمع كما أ ن ث 
 ال اليت العامة قراءة وهي أنثى، مجع واإِلناث   املشهور، يف هذا من بشيء يقرأ ومل مثر، على الثمار
 .(1)تتجاوز أن ينبغي

 :الفقهية األحكام في منهجه -4

 الاقهية املسائل شيئ من حبث -عليه السالم- سورة يوسف يف -اهلل رمحه-املصنف يتناول مل
 من على اطالعي خالل من ولكن، الاقهي مذهبه خالهلا من لي عرف ومعامالت، عبادات، من

 اآلية من املستنبطة األحكام يسو  احل ويف اإلمام أن يل تبني املبارك، الكتاب هذا حتقيق يف سبقين
 أبا يذكر أنه إال األربعة، األئمة وخباصة العلماء أقوال فيه ويسو  أحيانا، احلكم هذا ياصل مث أوال،
  .الرأي بأصحاب أصحابه، يذكر كما (2)والكويف بالنعمان-أحيانا حنياة

                                                           

 بعلم ملمامل يكن  : ويتضح مما سبق حسب ظين، أن اإلمام احلويففائدة .267 - 266( ينظر اإلندونيسي، مرجع سابق، 1)
 .أعلمالقراءات الشريف، ولكن له فيه مشاركة، واهلل تعاىل 

 .139ص ( األندونيسي، مرجع سابق،2)
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 .(1)احلنبلي املذهب يذكر وقلما

 بغري وقتها ياوت حىت عامدا الصالة تارك يف واختلف: الصالة تارك حكم يف يقول فمثال
 وقال. كافر هو: وإسحا  وأمحد، املبارك، وابن السجستاين، وأيوب النخعي، مإبراهي فقال عذر،
  قتل، وإال الثالث، يف صلى فإن ثالثا، يستتاب: ومكحول والشافعي، ووكيع، زيد، بن ومحاد مال ،
 فاسق، هو إمنا كان وإن قتل اإلسالم، غري دينا ابتدع ألنه تركها إمنا كان إن: والنعمان الزهري، وقال
: وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال اهلل عبد بن جابر عن وروى. وسجن مربحا، ضربا ربض
رِ  المع بمدِ  بـ نيم   ل يمس  "  دما يثعب وجرحه عنه اهلل رضي عمر وصلى ،(2")الصَّال ةِ  تـ رمك   ِإالَّ  الشِّرمكِ  أ وم  والمك ام

: عباس وابن عليه، اهلل رضوان علي وقال. (3)الصالة ترك ألحد اإلسالم يف الحظَّ : وقال طعن، حني
اِفر   فـ ه و   ي ص لِّ  مل م  م نم  ك 

(4()1). 

                                                           

  .586، 138، 131ص ( األندونيسي، مرجع سابق،1)
. ومل أقف 82، رقم احلديث 88/ 1، باب بيان إطال  اسم الكار على من ترك الصالة، كتاب اإليمان، صحيح مسلم( 2)

سنن الدارمي كتاب ِإالَّ تـ رمك  الصَّال ِة.  -أ وم بـ نيم  المك امرِ -نيم  الشِّرمِك عليه بلاظ املصنف وذكر الدارمي حنوه، فقال: ل يمس  بـ نيم  المع بمِد و بـ  
 . واحلديث رواه مجع، وألااظه متقاربة.1360، رقم احلديث 315، باب: يف تارك الصالة، ص: الصالة

. ولاظه أن املسور 51يث ، رقم احلد18/ 1، كتاب الطهارة، باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف، موطأ مالك( 3)
نعم. وال حظ يف »بن خمرمة "دخل على عمر بن اخلطاب من الليلة اليت طعن فيها، فأيقظ عمر لصالة الصبح، فقال عمر: 

 ، فصلى عمر، وجرحه يثعب دما". واألثر رواه مجع بألااظ متقاربة.«اإلسالم ملن ترك الصالة

ب ةِ  يف  و ه و   ر ج ل   ع ِليًّا أ ت ى: ولاظه علي كالم من ،30436 األثر رقم ،171/ 6 اإلميان كتاب ،شيبة أبي ابن مصنف (4)  الرَّحم
اِفر   فـ ه و   ي ص لِّ  مل م  م نم : »ق ال   ت ص لِّي؟ ال   اممر أ ةٍ  يف  تـ ر ى م ا، المم ؤمِمِنني   أ ِمري   ي ا: فـ ق ال    بن حممد الصالة قدر تعظيم يف وأخرجه. «ك 
ة   تـ ر ك   م نم : »ولاظه عباس ابن كالم من ،939 األثر رقم ،900/ 2" الصالة تارك إكاار كرذ  باب" يف املروزي نصر  فـ ق دم  الصَّال 
 تارك تكاري باب] ،الدرداء وأيب ،وجابر عباس وابن ،علي عن فروى: فقال التمريض، بصيغة عنهما الرب عبد ابن وحكاه ،«ك ا ر  
 وابن ،علي عن موقوف ضعيف: األلباين وقال. 2/149 الرب، عبد البن تذكاراالس". كافر فهو يصل مل من: "قالوا[ الصالة
 .1/80 والرتهيب، الرتغيب ضعيف. عباس
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 :اآليات تضمنته وما العامة، المعاني بيان في منهجه -5

 حيتاج اجلانب هذا يف وأسلوبه اآليات، تضمنته ملا جممل بشرح الباب هذا يف احلويف اإلمام يأيت
 فيما يقول فمثال كثريا، احملقق جيهد مما أحيانا تلبس عبارات من به يأيت ملا الاهم يف لصعوبة أحيانا

تـ يمأ س وا فـ ل مَّا} :تعاىل قوله بعد املعىن تضمنه يًّا خ ل ص وا ِمنمه   اسم  المع ِليم   ه و   ِإنَّه  }: تعاىل قوله إىل ،{جنِ 

حملبة يف عما توجبه شدة ا تضمنت اآليات البيانقال: وقد  .83-82-81 -80: اآلية {احلم ِكيم  

، لئال يتوهم اختيار النقض على ركوب القبيح من األمر، (2)البدرسبب نقض املعاهدة من إظهار 
والبيان عما يوجبه نقض العهد من االعتداء مبا وقع ألجله مما ال ميلكه املعهود به، مما مل حيتبسه وال 

ل اخلربة حىت يتواتر من قدر أن يكون مثله، والبيان عما يوجبه طلب التصديق من االستشهاد بأه
اخلرب ما يزول معه الش  ويرفع الريب، والبيان عما يوجبه التعهد يف شدة احملن من الصرب اجلميل 
والطمع فيما يأيت من قبل اهلل عزَّ وجلَّ من جتديد النعمة، وكشف البلية على ما وعد الصابرين من 

 .(3)اخلري يف العاقبة

 :تماموال الوقف في القول في منهجه -6

 دائما، والتمام الوقف يف القول عن حبديثه اآليات أو اآلية، تاسري خيتم احلويف اإلمام إن
 وإن األجالء، العلماء عند معروف هو كما غريمها، أو كافيا، أو تاما، ويسميه وقف لكل ويتعرض
 أو ،اآلية عن يثهحد آخر يف دائما عنوانا له يارد أنه إال االختصار يلتزم لكنه يذكره، خالف فيه كان
 .ياسرها اليت اآليات

                                                                                                                                                                                     

وقصر  150 - 44. والقتل العمد 140-126صوذكر املصنف القتل اخلطأ  . 218 -217ص( األندونيسي، مرجع سابق 1)
 564-558صوأحكام الصيد  544 - 540صأكل واحملرمات من امل 211 - 206صوصالة اخلوف  201 -191الصالة 

 .350 - 338 ، صوالقول يف الشهادة 582 ، صوحكم الوضوء. 575 - 569وذبائح أهل الكتاب ونكاح احملصنات 
 ( يف "د":  الندر. وهذان اللاظان مما أشكال عليَّ يف تضمني املعىن، واهلل تعاىل أعلم.2)

 .290صينظر قسم التحقيق،  (3)
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يمًدا ل     فـ ي ِكيد وا}: تعاىل قوله عند يقول فمثال  القول: "{م ِبني   ع د و   ِلإلمِنمس انِ  الشَّيمط ان   ِإنَّ  ك 

عند   متام{ِإبـمر اِهيم  و ِإسمح ا   }، {ع د و  م ِبني  }كاف، وكذل  {ك يمًدا} :والتمام الوقف يف

ب ة  }، {ع ِليم  ح ِكيم  }، وعند غريه  نافع ٍل م ِبنيٍ }، و كاف{و حن من  ع صم كاف {ل ِاي ض ال 

 .(1)أيضا"

                                                           

 .128صم التحقيق، ينظر قس (1)
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قيمة الكتاب العلمية، وثناء العلماء عليه: الخامس المبحث  

 لصاحبه ونسبه كتاب، من بالنقل استشهد من بأن الان، هذا يف باع له من كل على خياى ال
، عادل وابن، احلليب والسمني حيان، أبو: األعالم األئمة الءهؤ  ومن ضمنا، عليه وأثىن اعتمده، فقد
 .(1)عندهم مكانته عظم  ، وغريهم كثري مما يؤكد واأللوسي ،القريواين احلسن وأبو، هشام وابن

هـ( فقد أكثر يف كتابه "هناية السول  633وأثىن عليه اإلمام ابن دحية الكليب )ت  وممن وثق الكتاب
 [القرآن علوم في البرهان]هلل عليه وآله وسل م" من اإلحالة إىل كتاب صلى ا-يف خصائص الرسول

أليب احلسن علي بن إبراهيم احلويف، وقال يف إحدى إحاالته: "فحكى أبو احلسن علي بن إبراهيم 
احلويف يف كتابه الربهان يف علوم القرآن، وهو عندي يف ثالثني جملدا، وحدثين به مجاعة من أشياخ 

 . (2)إجازة

قال الزركشي يف الربهان يف علوم القرآن: يف النوع العشرين: معرفة األحكام من جهة إفرادها و 
وتركيبها، ويؤخذ ذل  من علم النحو، وقد انتدب الناس لتأليف إعراب القرآن، ومن أوضحها كتاب 

 . (3)احلويف

ده بالتصنيف خالئق أفر  :وقال السيوطي يف اإلتقان: يف النوع احلادي واألربعني يف معرفة إعرابه
 . (4)منهم مكي، وكتابه يف املشكل خاصة، واحلويف وهو أوضحها

                                                           

 .57، صقسم الدراسة ( ينظر1)
 1418،) بغداد: الثقافية العامة، 1ط ،بتصرف...،تطور كتابة السيرة النبوية( نصار، عمار عبودى حممد حسني )معاصر( 2)

 .385هـ(، ص: 
، ت: حممد أبو الاضل لقرآنالبرهان في علوم اهـ(،794( الزركشي، أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر )ت: 3)

 .301/ 1م(،  1957 -هـ  1376، ) دار إحياء الكتب العربية عيسى الباىب احلليب وشركائه،1إبراهيم، ط
هـ/ 1394، )اهليئة املصرية العامة للكتاب، 1ت: حممد أبو الاضل إبراهيم، ط اإلتقان في علوم القرآن( السيوطي، 4)

 .309/ 2م( 1974
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وقد قال حاجي خلياة يف كشف الظنون: الربهان يف تاسري القرآن للشيخ أيب احلسن علي بن 
إبراهيم بن سعيد احلويف، املتوىف: سنة ثالثني وأربعمائة، وهو كتاب كبري، يف عشر جملدات، ذكر فيه: 

 . (1)ب، والغريب، والتاسرياإلعرا

وقد قال الزُّرمقاين يف مناهل العرفان: "ظارت يف دار الكتب املصرية بكتاب لعلي بن إبراهيم بن سعيد 
الزُّرمقاين  ..." مث استعرض[القرآن علوم في البرهان]هـ، امسه  430الشهري باحلويف، املتوىف سنة 

ة الكرمية برتتيب املصحف مث يتكلم عليها من علوم بعض األجزاء اليت وقع عليها فقال: "يعرض اآلي
صا كل نوع منها بعنوان، فيسو  النظم الكرمي حتت عنوان: القول يف قوله عز وجل. وبعد صخمالقرآن 

أن يارغ منه يضع هذا العنوان: القول يف اإلعراب ويتحدث عنها من الناحية النحوية واللغوية، مث يتبع 
 املعىن والتاسري، ويشرح اآلية باملأثور واملعقول، مث ينتقل من الشرح إىل ذل  هبذا العنوان القول يف

العنوان اآليت: القول يف الوقف والتمام مبينا حتته ما جيوز من الوقف، وما ال جيوز. وقد يارد القراءات 
ند بعنوان مستقل فيقول القول يف القراءة. وقد يتكلم يف األحكام الشرعية اليت تؤخذ من اآلية ع

د وه  ِعنمد  }:قوله تعالىعرضها فاي آية  و أ ِقيم وا الصَّالة  و آت وا الزَّك اة  و م ا تـ ق دِّم وا أِل نـما ِسك مم ِمنم خ ريمٍ جتِ 

أسباب  عنمن سورة البقرة يذكر أوقات الصالة، وأدلتها، وأنصبة الزكاة، ومقاديرها. ويتكلم  {اللَّهِ 
ذل  عند املناسبة. فأنت ترى أن هذا الكتاب أتى على علوم القرآن النزول، وعلى النَّسخ، وما إىل 

ولكن ال على طريقة ضم النظائر واألشباه بعضها إىل بعض حتت عنوان واحد لنوع واحد، بل على 
طريقة النشر والتوزيع تبعا النتشار األلااظ املتشاكلة يف القرآن وتوزعها. حىت كأن هذا التأليف تاسري 

عرض فيه صاحبه ألنواع من علوم القرآن عند املناسبات. وأيا ما يكن هذا الكتاب فإنه من التااسري، 
 .(2)جمهود عظيم، وحماولة جديرة بالتقدير يف هذا الباب. جزى اهلل مؤلاه خري اجلزاء"

                                                           

هـ(  عن أسامي الكتب والانون،) بغداد:  مكتبة 1067 بد اهلل كاتب جليب القسطنطيين )ت:صطاى بن ع( حاجي خلياة، م1)
 .241/ 1م(، 1941املثىن، 

 .34/ 1( الزُّرمقاين، مرجع سابق، 2)
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السادس المبحث  

 الخطية النسخ وصف

 :األولى النسخة

 للبحوث فيصل املل  كزمر  من عليها احلصول بعد عليها اعتمدت الذي األصل وهي
 :كالتايل  املخطوط هذا ووصف. اإلسالمية والدراسات

 .اسطوانة على مصور: صاته -1

 .هبولندا اليدن جامعة مكتبة: حاظه مكان -2

 .or 345: األصل مكتبة يف ورقمه -3

  -3190:باملركز رقمه -4

 . عشر الثالث: اجلزء رقم -5

 .واضح نسخي: اخلط نوع -6

 . ي ذكر مل: خالناس اسم -7

 املل  مركز يف الان ألهل بسؤايل وذل  تقديراً  اهلجري السابع القرن يف وهو: النسخ تاريخ -8
 .اإلسالمية والدراسات للبحوث فيصل

 255: األورا  عدد -9

 .سطرا عشر ستة: األسطر عدد -10



 يوسف سورةالتمهيد لتحقيق                        الَحوفي لإلمام القرآن علوم في البرهان
 

 80

 َقدْ  نُوحُ  ايَ  قَاُلوا}: تعالى قوله تاسري من -السالم عليه -هود بسورة املخطوط هذا يبدأ

: اآلية الرعد، سورة {َضاَلل   ف ي إ الَّ  اْلَكاف ر ينَ  ُدَعاءُ  َوَما}: تعالى قوله تاسري إىل {َجاَدْلتَـَنا

 حممد املنعم عبد/ وزميلي أخي هود، سورة تاسري أخذ وقد لوحة، وتسعني تسع من ويتكون. 14
 .املبارك املخطوط هذا على معتمدا وحتقيقا، دراسة، خطاب

 إىل املائة بعد الواحد رقم اللوحة من-السالم عليه -يوسف سورة تاسري أول من خذتوأ
 .املئتني بعد والثالثني اإلحدى اللوحة لرقم هنايتها،

 إىل {اْلك َتاب   آيَاتُ  ت ْلكَ  المر} :تعالى قوله من الرعد سورة تاسري أول من املتبقي واجلزء

 الرعد سورة من البقية وهذه. 14: اآلية{َضاَلل   ف ي إ الَّ  اْلَكاف ر ينَ  ُدَعاءُ  َوَما}: تعالى قوله

 التوجيه بعد املنهج، ناس على آخر   حبث يف حيا، دمت ما تعاىل، اهلل شاء إن لناسي هبا سأختص
 .املبارك السديد

 جندها وأحيانا قليلة، كلمات يف إال منقوطة غري وهي غالبا، النسخ خبط مكتوبة النسخة وهذه
 .(1)" قرا" مثال" قرأ" لاظ في كت ب" : القطع" اهلمزات فيها تكتب ومل كل،الش مضبوطة

 السطر، أول من املشروحة القرآنية باآلية فيبتدئ املؤلف ترتيب وفق بالعناوين الناسخ التزم وقد
 املعىن يف القول" مث" القراءة يف القول" مث اإلعراب مث وجل، عز قوله أو تعاىل، قوله بلاظ ويسبقها

 ".والتمام الوقف في القول"بـ ذل  خيتم مث" ... لتاسريوا

                                                           

 .92(، ص3( ينظر النسخ املخطوطة، شكل)1)
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 -وسلم عليه اهلل صلى- النيب على الصالة يكمل مل يف كثري من املواضع الناسخ أن والغريب
 الاعل هلذا تاسريا وال دافعا وال داعيا أعرف وال التسليم، ذفحب( 1)"عليه اهلل صلى" هكذا كتبها بل
 الصحابة ذكر جاء إذا وأما (2)وجلَّ  عزَّ : فيقول اهلل ذكر عند غالبا التعظيم يهمل ال ولكنه. منه
 اهلل صلى"و" السالم عليه" يوجد وكذل  -عليه اهلل رضوان-وعلي عنه، اهلل رضي -عمر: فيقول
 أن إىل يشري هذا أن الظن وأغلب طالب، أيب بن علي واسم-السالم عليه-يوسف ذكر بعد (3)"عليه
 صلى-اهلل لرسول غريهم من أكثر جدا ظاهر االحرتام عندهم فاملالكية املذهب، مالكي احل ويف اإلمام
 جعل مالكا اإلمام إن حىت وملدينته وآلثاره -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول وآلل -وسلم عليه اهلل
 الوحي، ومنزل العلم، معدن ألهنا حجة، هو: لقوله (4)الرأي على املدينة أهل عمل تقدمي مذهبه، من
 .عنهم وخروجه احلق، غري على اتااقهم فيستحيل الصحابة، أوالد وهبا

 :هكذا البيت، كتب فمثال والتصحياات األخطاء من كثري هبا النسخة وهذه

ر  ... السَُّرى طُولَ  َجَملي إليَّ  تشكوا يـــــــــــل ، َصبـْ  ُمْبتَـلَـى وك النَا  َجم 

 :والصواب

 .(5)..صبر  جميل  فك النا ُمْبتَـَلىيشكو إليَّ َجَملي طُوَل السَُّرى.
                                                           

 .345، 321، 301، 298، 243، 233، 193، 178، 166، 115ص( ينظر قسم التحقيق، 1)
 .189، 180، 170، 153، 136، 106( ينظر قسم التحقيق، ص2)
 .277، 174، 104( ينظر قسم التحقيق، ص3)
( ابن قدامة املقدسي، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة احلنبلي، الشهري بابن قدامة املقدسي )ت: 4)

،)مؤسسة الري ان للطباعة والنشر 2، طعلى مذهب اإلمام أحمد بن حنبل روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقههـ( 620
 .411/ 1م(، 2002-هـ1423والتوزيع،

يال ف ِكالنا م بمت لى وتكون لاظة"ويشكو" بدال 5) من (كذا يف األصل ولعل الصواب: ي شمك و إيلَّ مج  ِلي ط ول  السُّر ى ... ص بـمرًا مجِ 
. ابن جرير، 2/54. الاراء، مرجع سابق، 1/162نا" واهلل أعلم. ورد يف، سيبويه، مرجع سابق، تشكو و ف ِكالنا بداًلمن "وِكال  

 .  ومل أقف على قائله.18/79مرجع سابق، 
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و ال  تـ قمر ب وا الزِّن ا ِإنَّه  ك ان  }: تعالى قوله عند فمثال قرآنية، لاظة يف الناسخ خيطئ ما ونادرا

ًتا ف اِحش ةً  و م قم
 (. مقتا) بدون والصواب {و س اء  س ِبياًل  (1)

ا} :عاىلت قوله عند جاء ما القرآنية الكلمات تاسري عند األخطاء ومن  أ نـمت مم  مس َّيمت م وه 

ا"} :{و آب اؤ ك مم  توكيد للتاء وامليم،  {أ نـمت مم } ،{أ مسم اءً }يف موضع النعت لـــ {مس َّيمت م وه 

  .(2){و آب اؤ ك مم }والصواب:  "...{و آ ب اؤ همم }

 إىل حيتاج شيئ وهو: قوله مثل يف وذل  املواضع، بعض يف وسقط بياض، النسخة ويف
 .(3)يوسف على( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 :الثانية النسخة

 معهد يف صورة وهلا تاسري 59 برقم املصرية الكتب دار يف فموجودة: الثانية النسخة وأما
 ومقاسها مقروء، عادي خبط مكتوبة وهي القرآن، علوم 40 برقم بالقاهرة العربية املخطوطات
 .فقط جملدا عشر مخسة منها، املوجود ولكن جملدا، ثونثال وهي. سم20.50× 14.50

 .ماقود فهو: األول الجزء أما 

                                                           

ًتا{ والصواب بدوهنا كما لقوله تعاىل: }و ال  تـ نمِكح وا م ا ن ك ح    .175ص ينظر قسم التحقيق، ( كذا يف املخطوط،1) زادت }و م قم
ًتا و س اء  س ِبياًل {، سورة  النساء، اآلية:  آب اؤ ك مم   .22ِمن  النِّس اِء ِإالَّ م ا ق دم س ل ف  ِإنَّه  ك ان  ف اِحش ًة و م قم
 والصواب } و آب اؤ ك مم { للنص القرآين. .209ينظر قسم التحقيق، صكذا يف املخطوط، (2)

رياضة".كما قال أبو شامة "وهو شيء حيتاج إىل رياضة " نقال بياض باألصل مبقدار كلمة، " .130ص ينظر قسم التحقيق، (3)
إبراز هـ(، 665عن احلويف. أبو شامة، أبو القاسم شهاب الدين عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم املقدسي الدمشقي، )ت:  

 .1/532، )بريوت: دار الكتب العلمية(، المعاني من حرز األماني
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ك ر ون   ل ع لَّك مم  م ومِتك مم  بـ عمدِ  ِمنم  بـ ع ثـمن ك مم  مث َّ }: تعاىل قوله من فيبدأ: الثاني الجزء وأما  {ت شم

 س ِاه   م نم  ِإال ِإبـمر اِهيمم   ِملَّةِ  ع نم  يـ رمغ ب   و م نم }: تعالى قوله عند وينتهي البقرة سورة من 56: اآلية

 .ورقة وعشرون مائة أوراقها وعدد البقرة، سورة من 130: اآلية من {نـ امس ه  

ه ة   و ل ك لٍ }: تعاىل قوله من فيبدأ: الثالث الجزء وأما  من 148: اآلية من {م و لِّيـمه ا ه و   ِوجم

ص امِ  أ ل دُّ  و ه و  }: تعالى قوله عند ينتهي البقرة سورة  يف وهي البقرة، سورة من 204: اآلية من {اخلِم

 بعد وستني تسع سنة األوىل مجادى من والعشرين الثامن يف كتابته وأ رِّخ تم  ورقة وستني مخس
 .مخسمائة

 من 205: اآلية من {األ رمضِ  يف  س ع ى تـ و ىلَّ  و ِإذ ا}: تعاىل قوله من فيبدأ: الرابع الجزء وأما

 البقرة سورة ،261: اآلية من {أ ممو اهل  مم  يـ نمِاق ون   الَِّذيمن   م ث ل  }: تعاىل قوله عند يوينته البقرة سورة

 .ورقة املائة بعد وأربعون ثالث أوراقه وعدد

 .فماقود: الخامس الجزء وأما

ث لِ  اهللِ  ِعنمد   ِعيمس ى م ث ل   ِإنَّ }: تعاىل قوله من فيبدأ: السادس الجزء وأما  من {آد م   ك م 

َّ  و ال}: تعاىل قوله عند وينتهي عمران آل سورة من 59: يةاآل  ءات اه م   مب ا يـ بمخ ل ون   الَِّذيمن   حي مس ب 

 تسع سنة كتابته وأ رِّخ تم  ورقة وتسعون سبع أوراقه وعدد عمران آل سورة من 180: اآلية من {اهلل

 .اخلمسمائة بعد وتسعني

 .فماقود: السابع وأما
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 سورة من 69: اآلية من {و الرَّس ول   اهلل   ي ِطعِ  و م نم }: تعالى قوله من أفيبد: الثامن وأما

ك ر ون   ل ع لَّك مم  ع ل يمك مم  نِعمم ت ه   و لِي ِتمَّ } قوله عند وينتهي النساء  املائدة سورة من 6: اآلية من {ت شم

 .ورقة املائة بعد وثالثون ثالث أوراقه وعدد

 من 7: اآلية من {ع ل يمك مم  اهللِ  نِعمم ة   و اذمك ر وا} :تعالى لهقو  من فيبدأ: التاسع الجزء وأما

 سورة من 113: اآلية من {ِمنـمه ا ن أمك ل   أ نم  ن رِيمد   ق ال وا}: تعالى قوله عند وينتهي املائدة سورة

 .ورقة املائة بعد ثالثون أوراقه وعدد املائدة

ِئنَّ  ِمنـمه ا ن أمك ل   أ نم  ن رِيمد   ق ال وا}: تعالى قوله من فيبدأ: العاشر الجزء وأما  من {قـ ل وبـ ن ا و ت طمم 

ًعا حن مش ر ه مم  و يـ ومم  }: قوله عند وينتهي املائدة سورة من 113: اآلية يـم  سورة من 22: اآلية من {مجِ 

 .اخلمسمائة بعد ستني سنة كتابته ومتت املائة، بعد وثالثون اثنتان أوراقه وعدد األنعام

 .ماقود: عشر الحادي والجزء

 109: اآلية من {ِفرمع ومن   قـ وممِ  ِمنم  المم أل   ق ال  } :تعالى قوله فأوله: عشر الثاني الجزء وأما

أمبِ } :تعالى قوله وآخره األعراف سورة من  األناال، سورة من 54: اآلية من {ِفرمع ومن   آلِ  ك د 

 .اخلمسمائة بعد وستني سبع سنة كتابته ومتت

 .ماقودان: عشر بعوالرا عشر والثالث
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ِكم تم  ِكتب   آلر} :تعالى قوله -السالم عليه-هود سورة فأوله: عشر الخامس وأما  أ حم

نٍ  ج نت  }: تعاىل قوله وآخره {آيته   خ ل ونـ ه ا ع دم  أوراقه وعدد الرعد سورة من 23: اآلية من {ي دم

 .بتحقيقه أقوم الذي اجلزء هوو  ،اخلمسمائة بعد وسبعني سبع سنة كتابته وأ رِّخ تم  ورقة وتسعون أربع

 .ماقودة: عشر والتاسع عشر والثامن عشر والسابع عشر السادس واألجزاء

 63: اآلية من {مي مش ون   الَِّذيمن   الرَّمحم نِ  ِعب اد} :تعالى قوله من فيبدأ: العشرون الجزء وأما

 سورة من 46: اآلية من. { الطُّورِ  جِب اِنبِ  ك نمت   و م ا } :قوله عند وينتهي الارقان سورة من

 .ورقة ومائة ومخسون ست أوراقه وعدد القصص

 .ماقودة: والعشرون والثالث والعشرون والثاني والعشرون الحادي األجزاء

مم  آيات من آي ةٍ  ِمنم  ت أمتِيمِهمم  و م ا} :تعالى قوله من فيبدأ: والعشرون الرابع الجزء وأما  {ر هبِِّ

ر ه   ش ر ح   أ ف م نم } :تعالى قوله عند نتهيوي يس سورة من 46: اآلية من : اآلية من {ِلإِلسمالمِ  ص دم

 .ورقة وأربعون مخس أوراقه وعدد الزمر سورة من 22

ت ِنب وا آم ن وا الَِّذيمن   ي أ يُـّه ا} :تعالى قوله من يبدأ: والعشرون الخامس والجزء ِثيـمر ا اجم  ِمن   ك 

ًعا اهلل   يـ بـمع ثـ ه م   يـ ومم  } :تعالى قوله عند وينتهي تاحلجرا سورة من 12: اآلية من {الظَّنِّ  يـم  مجِ 

 .ورقة ومائة ومخسون ست أوراقه وعدد اجملادلة سورة من 6: اآلية {ع ِمل وا مب ا فـ يـ ن بِّئـ ه مم 
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 ِبع ذ ابٍ  س اِئل   س أ ل  :}تعالى قوله من املعارج سورة أول من يبدأ: والعشرون السادس والجزء

نس أ قمِسم   ف ال  }: تعالى قوله عند هيوينت {و اِقعٍ   أوراقه وعدد التكوير سورة من 15: اآلية {بِاخلم

 .ورقة ومائة وثالثون ثالث

  : مفقود.والعشرون السابع والجزء

 وعدد املسد سورة آخر عند وينتهي االناطار سورة من فيبدأ: والعشرون الثامن الجزء وأما
 .ورقة ومخسون ثالث أوراقه

 .ماقودان: والثالثون والعشرون التاسع والجزءان

 .املطلوب الوجه على هبا االنتااع تاوت ثقوب هبا النسخة هذه أجزاء وأغلب

 يوسف سورة تاسري فيه والذي" عشر اخلامس" حتقيقه املراد اجلزء لتصوير ذهبت ملا لكين

 إىل هناية السورة.{خب مسٍ  بِث م نٍ  و ش ر ومه  } :تعالى قوله تاسري من واملوجود فقد، قد بعضه أن وجدت

 .األصل مقابلة يف عليها اعتمدت اليت النسخة وهي ،"د"بـ النسخة هلذه ورمزت

 .النسخة هذه على ينطبق يكاد األوىل النسخة وصف يف اخرتته والذي

 :الثالثة النسخة

 20× 30 مقاسها تاسري 517 برقم املصرية الكتب دار يف موجودة فهي: الثالثة النسخة وأما
 .األوىل النسخة مثل مرتبة غري لكنها جملدات، سبعة يف قدمي واضح خبط كتبت وقد سم

 :تعالى قوله عند وينتهي الرحيم الرمحن اهلل بسم: تعالى قوله من يبدأ: األول فالجزء

 تاناثن األورا  وعدد البقرة سورة من 81: اآلية من {خ ِلد ون   ِفيـمه ا ه مم  النَّارِ  أ صمح ب   ف أ ول ِئ   }
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 أحالين الذي اجلزء وهذا عليها، كتب ما حسب القومية الكتب بدار واحملاوظة املئتني، بعد وأربعون
 .  (1)فيه القول تقدم وقد: قال عندما املقطعة احلروف يف- اهلل رمحه-املصنف عليه

 رَّس ول  ال ي ِطعِ  م نم }: تعالى قوله من يبدأ" السابع" الداخل يف التجليد برتقيم: الثاني والجزء

 ِفيـمه ا ِإنَّ  م وس ى ي ا ق ال وا} :تعالى قوله عند وينتهي النساء سورة من 80: اآلية من {اهلل   أ ط اع   فـ ق دم 

 .املائتني بعد وأربعون مخس أوراقه وعدد  املائدة، سورة من 22: اآلية من {قـ ومًما

 اآليات بعض نقصان مع الكهف سورة آخر إىل اإلسراء سورة أول من يبدأ: الثالث والجزء
 .املائتني بعد وثالثون واحدة أوراقه وعدد واآلخر، األول يف

 ِإذم  و س ل يمم ان   و د او د  } :تعالى قوله عند وينتهي مرمي سورة أول من يبدأ: الرابع والجزء

 .املائتني بعد وعشرون مخس أوراقه وعدد األنبياء سورة من 78: اآلية من {احل رمثِ  يف  حي مك م انِ 

 سورة من 67: اآلية من {و ء ام ن   ت اب   م نم  ف أ مَّا} :تعالى قوله من يبدأ: الخامس والجزء

 أوراقه وعدد الروم سورة من 51: اآلية من {رحيمًا أ رمس لمن ا و ل ِئنم } :تعالى قوله عند وينتهي القصص

 .ورقة ومائة عشرة ثالث

: اآلية من {و األ رمضِ  السَّمو اتِ  ر بُّ  ر بُّك مم  ب لم  ق ال  } :تعالى قوله من يبدأ: السادس والجزء

 59: اآلية من {احلم ل م   ِمنمك مم  األ طاال   بـ ل غ   و ِإذ ا} :تعالى قوله عند وينتهي األنبياء سورة من 56

 .املائتني بعد ومثانون مخس األورا  وعدد النور سورة من

                                                           

 .106( ينظر قسم التحقيق، ص1)
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 .ماقودة: والعاشر والتاسع والثامن السابع واألجزاء

و   خ ذِ } :تعالى قوله من فيبدأ: عشر الحادي الجزء أماو  : اآلية من {بِالمع رمفِ  و أمم رم  المع ام

 من 74: اآلية من { ق ال وا م ا بِاللَّهِ  حي مِلا ون   } :تعالى قوله عند وينتهي األعراف سورة من 199

 .املائتني بعد وعشرون تسع األورا  وعدد التوبة سورة

 :الرابعة النسخة

 20×30 ومقاسها تاسري 737 برقم املصرية الكتب دار يف موجودة فهي: الرابعة النسخة ماوأ
 .فقط جملدان منها، واملوجود أيضا مكتملة غري وهي قدمي، واضح خبط مكتوبة سم

َّ  و ال  } :تعالى قوله من فيبدأ: األول المجلد أما  من 178: اآلية من {ك ا ر وا الَِّذين   حي مس ب 

 من 79: اآلية من {اللَّهِ  ف ِمن   ح س ن ةٍ  ِمنم  أ ص اب     م ا} :تعالى قوله عند وينتهي مران،ع آل سورة

 .املائتني بعد وأربعون سبع األورا  وعدد النساء سورة

: اآلية من { و ج ع لمن ا ع ل ى قـ ل وهِبِمم أ ِكنَّةً  }: تعالى قوله من يبدأ منتظم غري: الثاني والمجلد

اِفرِين   } :تعالى قوله عند وينتهي راءاإلس سورة من 46  من 5: اآلية من { م ِهني   ع ذ اب   و لِلمك 

 .املائتني بعد ومثانون إحدى األورا  وعدد اجملادلة سورة

 أمتكن مل لكنين. النسخ بعض يف النقص لوجود نظرا بعضاً  بعضها يكمل األربع النسخ وهذه
 .(1)والرابعة الثالثة النسختني على الوقوف من

                                                           

يوسف، وكذل ،  .( وقد سبقين لوصف بعض النسخة الثانية، والنسخة الثالثة، والرابعة، أخي الدكتور/ أزمان األندونيسي1)
 . 32مرجع سابق، ص
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 القسم الثاني

 التحقيق

ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ  من قوهل تعاىل: -عليه السالم-ويبد أ  من أ ول سورة يوسف

ائ  ەئ        ەئ  چ وينهتي  بهناية السورة عند قوهل تعاىل: :  (1)چھ  ھ  ھ   ھ  ے

ىئ  ىئ     ی    وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ

 ( لوحة.132وعدد لوحاته مئة واثنتان وثالثون ) (2)چی  ی  ی  جئ  حئ      مئ

                                                           

 .2 – 1اآلية:  ،( سورة يوسف1)
 .111اآلية:  ،( سورة يوسف2)
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 عليه السَّــــالمُ  (1)ُسورَُة يُوسفَ 

                                                           

قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "  ،: قال ابن كثري: وهي مكية. وقال: روى الثعليب وغريهفائدة في فضل السورة( 1)
ه ا ،ع لِّم وا أ رِقَّاء ك مم س ور ة  ي وس ف   ِلٍم ت ال  ل ه   ،ف ِإنَّه  أ ميُّ ا م سم ِين ه   ،أ وم ع لَّم ه ا أ هم و أ عمط اه   ،ه وَّن اللَّه  ع ل يمِه س ك ر اِت المم ومتِ  ،أ وم م ا م ل ك تم مي 

ِلًما " تاسري الثعليبِمن  المق وَِّة أ الَّ   الوسيط،. ورواه الواحدي يف 2/179 تخريج الكشاف،. وأورده الزيلعي يف 5/196 ،حي مِسد  م سم
فذكر -بالكلية. وقد ساقه احلافظ ابن عساكر متابعا عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وقالوا ال يصح لضعف إسناده . 2/599

" أن طائاة من اليهود حني مسعوا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  الدالئلي يف " حنوه  وهو منكر من سائر طرقه. وروى البيهق
يتلو هذه السورة أسلموا ملوافقتها ما عندهم. عن ابن عباس. ابن كثري: أبو الاداء إمساعيل بن عمر القرشي البصري مث الدمشقي 

 ،م(1999-ه1420،طيبة للنشر والتوزيع)دار  ،2ط ،سامي بن حممد سالمة ت: تفسير القرآن العظيم،هـ( 774)ت: 
 بتصرف.....4/413

 هـ( رمحه اهلل تعاىل: 817وقال العالمة جمد الدين الاريوزابادى جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب )ت: 
 ،ت: حممد علي النجار ،بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ،مل يرد يف فضلها سوى أحاديث واهية. الاريوزآبادي

 .1/260 ،)بصائر ذوى التمييز ( ،جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي ،)القاهرة: اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية
 املقصود اإلمجايل من سورة يوسف ما يأتى:  :رمحه اهلل تعاىل -وقال

 ،وحسد اإلخوة ،والوقائع اليت ىف هذه القصة: من تعبري الرؤيا ،ويعقوب ،عرض العجائب اليت تتضمنها من حديث يوسف
وبشارة مال  بن دعر بوجدان يوسف. وبيع  ،وحيلهم ىف التاريق بني يوسف وأبيه. وتاصيل الصرب اجلميل من جهة يعقوب

 ،ونظر زليخا إىل يوسف ،ورغبة زليخا وعزيز مصر ىف شرائه ،بسو  مصر ،وعرضه على البيع والشراء ،اإلخوة أخاهم بثمن خبس
وحبسه ىف  ،ومجاله ،وحتريهن ىف حسن يوسف ،وتعيري النسوة زليخا ،وشهادة الشاهد ،ية الربهانوحديث رؤ  ،واحرتاز يوسف منها

ووصية يوسف  ،وهالك الطباخ ،وسؤاهلما إياه ودعوته إيامها إىل التوحيد وجناة الساقي ،ودخول الساقي والطباخ إليه ،السجن
وتعبريه لرؤياه  ،عن تعبري رؤياه. وتذكر الساقي يوسف املعربين وعجز ،للساقي بأن يذكره عند ربه. وحديث رؤيا مال  بن الريان

وعهد يعقوب  ،ومقدم إخوته لطلب املرية ،وتسليم مقاليد اخلزائن إليه ،وإخراجه من السجن ،وطلب مال  يوسف ،ىف السجن
وتغييبه الصاع ىف  ،اإلخوةوقضائه حاجة  ،ووصيتهم ىف كياية الدخول إىل مصر وقاعدة تعريف يوسف ناسه لبنيامني ،مع أوالده
وشكوى يعقوب  ،ورده اإلخوة إىل أبيهم ،واستدعائهم منه توقيف غريه من اإلخوة مكانه ،وتوقيف بنيامني بعلة السرقة ،أمحاهلم

وإظهار يوسف هلم  ،وتضرع اإلخوة بني يدي يوسف ،وأمل الارا  وإرسال يعقوب إياهم ىف طلب يوسف وأخيه ،من جور اهلجران
وحوالة  ،وتوجه يعقوب من كنعان إىل مصر ،صحبتهم إىل يعقوبو وإرساله بقميصه  ،ه معه من اإلساءة وعاوه عنهمما فعلو 

ومجيل  ،ودعائه وسؤاله حسن اخلامتة ،ما خوله من املل  على-تعاىل-وشكره هلل ،يوسف ذنب إخوته على مكايد الشيطان
واإلشارة إىل أن ىف قصة يوسف عربة للعاملني ىف  ،اإلعراض عن احلجةوتعيري الكاار على  ،والشهادة ،وطلب السعادة ،العاقبة
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 .(2): نزلت مبكة فهي مكية(1)عباس قال ابن

                                                                                                                                                                                     

. وهذه الس ورة ليس فيها ناسخ وال منسوخ. 111اآلية:  ،قوله: }ل ق دم كان  يِف ق ص ِصِهمم ِعبـمر ة  أِل ويل األم لمباِب{ سورة يوسف
 . 257-1/255 ،سابقمرجع  ،بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ،انتهى.الاريوزآبادي

ولد قبل اهلجرة  ،صحايب، حرب هذه األمة ،صلى اهلل عليه وسلم -( هو عبد اهلل بن عباس بن عبد املطلب، ابن عم رسول اهلل1)
أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحا  بن موسى بن مهران ت:  ،هـ( بالطائف. األصبهاين68بثالث سنني، )ت: 

. 3/1697 ،م(1998 -ه1419،)الرياض: دار الوطن للنشر،1ط ،حتقيق: عادل بن يوسف العزازي ة،معرفة الصحاب ،هـ430
: علي ت االستيعاب في معرفة األصحاب، ،هـ463ابن عبد الرب، يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عاصم النمري  القرطيب ت: 

 .3/934م (، 1992-هـ1412،، )بريوت: دار اجليل1ط ،حممد البجاوي
.قال 3/395 ،هـ(1409 ،،)مكة املكرمة: جامعة أم القرى 1ت: حممد علي الصابوين ،ط معاني القرآن الكريم ،نحاس( ال2)

 ،الجامع ألحكام القرآنهـ( 671أبو عبد اهلل مشس الدين حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األناري اخلزرجي )ت:  ،القرطيب
ـ: وهي مكية كلها. وقال 9/118 ،م(1964-هـ1384 ،رة: دار الكتب املصرية)القاه ،2ط ،ت: أمحد الربدوين وإبراهيم أطايش

 ،عن قصة يوسف فنزلت السورة -صلى اهلل عليه وسلم-ابن عباس وقتادة: إال أربع آيات منها. وروي أن اليهود سألوا رسول اهلل
فنزل:  ،يهم زمانا فقالوا: لو قصصت علينافتاله عل -صلى اهلل عليه وسلم-وقال سعد بن أيب وقاص: أنزل القرآن على رسول اهلل

{ سورة يوسف فأنزل: }اللَّه  نـ زَّل  أ حمس ن  احلم ِديِث{ سورة  ،. فتاله عليهم زمانا فقالوا: لو حدثتنا3اآلية:  ،}حن من  نـ ق صُّ ع ل يم  
بألااظ متباينة على  ،حد يف وجوه خمتلاةوكررها مبعىن وا ،. قال العلماء: وذكر اهلل أقاصيص األنبياء يف القرآن23اآلية:  ،الزمر

 ،وال على معارضة غري املتكرر ،فلم يقدر خمالف على معارضة ما تكرر ،وقد ذكر قصة يوسف ومل يكررها ،درجات البالغة
الكتاب بصائر ذوي التمييز في لطائف  ،واإلعجاز ملن تأمل. وقال الاريوزآبادى: هذه الس ورة مكِّي ة باالتِّاا . الاريوزآبادى

: قال من يؤيد وهذا املكاين النزول باعتبار مكية بأهنا -رضي اهلل عنهما-عباس ابن وقول فائدة:. 255 /1 ،مرجع سابق العزيز،
 وهذا] ،مدين فهو اهلجرة بعد نزل ما وكل مكي فهو اهلجرة قبل نزل ما كل قال من باعتبار وليس ،مكي فهو مبكة نزل ما كل
 منها ويعد مبكة نزلت اليت هي املكية السور أن   اعلم: جزي ابن قالفقد  [األئمة من كثري رجحه ما وهو ،إليه أميل الذي األخري
 وإن اهلجرة بعد نزل ما كل منها ويعد   باملدينة نزلت اليت السورة هي املدنية أن   كما مكة، بغري نزل وإن اهلجرة، قبل نزل ما كل
 قالو  . 1/13 سابق، مرجع جزي، ابن من السور املكية بال خالف. -عليه السالم-وقد قال: إن سورة يوسف .املدينة بغري نزل

 املشهور وهو: والثاين. باملدينة نزل ما واملدين مبكة نزل ما املكي أن: أحدها: اصطالحات ثالثة ذل  يف للناس أن اعلم: الزركشي
 ألهل خطابا وقع ما املكي أن: والثالث. مبكة كان وإن هلجرةا بعد نزل ما واملدين باملدينة كان وإن اهلجرة قبل نزل ما املكي أن
 واملدين املكي يف للناس أن اعلم :السيوطي قالو . 1/187سابق، مرجع الزركشي، .املدينة ألهل خطابا وقع ما واملدين مكة
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 قولُُه عزَّ وجلَّ: 

 روي عن ابن عباس أنه  ،(1)قد تقدم القول فيه{الر}

                                                                                                                                                                                     

 حجة عام أو الاتح عام املدينةب أم مبكة نزل سواء بعدها نزل ما واملدين اهلجرة قبل نزل ما املكي أن: أشهرها: ثالثة اصطالحات
 .1/37 سابق، مرجع القرآن، علوم يف اإلتقان.األساار من بسار أم الوداع
. اختلف أهل التاسري 1اآلية:  ،ه: القول يف معىن}امل{ سورة البقرةية تاسريه لسورة البقرة من خمطوط( قال اإلمام احلويف يف بدا1)

و}املص{ أنا  ،فـ} الر { أنا اهلل أرى ،ضحى عن ابن عباس قال: }امل{ أنا اهلل أعلموأهل اللغة فيها فروي عن عطاء عن أيب ال
{وما أشبه ذل  طلحة عنه }امل{ و}املص{ و}كهيعصوروي عن سعيد بن جبري مثل ذل  وروي عن علي بن أيب  ،اهلل أفصل

وروي عن جماهد قال: هي فواتح  ،اء القرآنوهو من أمساء اهلل جل امسه وروي عن قتادة أنه اسم من أمس ،أنه قسم أقسم اهلل به
السور وقال أبو عبيدة واألخاش: هي افتتاح كالم وقال قطرب: إمنا جيئ هبا ألهنم كانوا ينارون عند استماع القرآن فلما مسعوا 

ويقيم  ،ته يف آذاهنمأقبل عليهم بالقرآن املؤلف ليثب ،}املص{ و}امل{ استكربوا هذه اللاظة فلما أنصتوا له صلى اهلل عليه وسلم
فأنزل  ،أربعون يف أشباه هلذا كثري ،وامليم ،والالم ثالثون ،وقيل هذه احلروف اشتبهت على اليهود فقالوا األلف واحد .احلجة عليهم
{سورة آل عمران}ه و  الَِّذي أ نـمز ل  ع ل يم   المِكت اب  ِمنمه  آي ات  حم مك م ات  ه نَّ أ مُّ المِكت اِب و أ خ ر  م  :اهلل عز وجل . 7اآلية:  ،ت ش اهِب ات 
 {ا ح رَّم  ر بُّك مم ع ل يمك مم وما أشبه ذل  حنو قوله تعاىل: }ق لم تـ ع ال وما أ تمل  م   ،واحلدود ،والارائض ،الكتاب وهو احلالل واحلرام أي أصل  

أعين اليهود فـ }امل{  ،فأما املتشاهبات عليهم وما كان مثلها احملكمات ،. إىل أخر اآليات الثالث فهذه151اآلية:  ،سورة األنعام
وطلب تأويل منتهى مدة هذه األمة فأنزل اهلل }و م ا يـ عمل م  ت أمِويل ه  ِإالَّ  ،و}املص{ و}امل{ و}املر{ وما أشبه ذل  اتبعوه طلبا للاتنة

 -جل وعز-رها من السعادة والشقاء إال اهلل. أي ال يعلم منتهى هذه األمة وما يؤول إليها أم7اآلية:  ،اللَّه { سورة آل عمران
( ذ ِل   المِكت اب  ال  ر يمب  1قال: مر أبو ياسر بن أخطب برسول اهلل وهو يتلو فاحتة سورة البقرة }امل ) ،وروي عن جابر بن عبداهلل

فقال: تعلمون واهلل لقد مسعت  . فأتى أخاه حيي بن أخطب يف رحال من يهود2-1اآلية:  ،ِفيِه ه ًدى لِلمم تَِّقني { سورة البقرة
. قال: أنت مسعته قال: نعم فمشى حيي 2-1اآلية:  ،( ذ ِل   المِكت اب  ال  ر يمب  {سورة البقرة1حممدا يتلو فيما أنزل عليه }امل )

زل علي  }امل{ بن أخطب يف أولئ  النار من اليهود إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه فقال: يا حممد أمل تذكر لنا أن  تتلو فيما أن
ل ق دم بـ ع ث  اللَّه قـ بـمل   أ نمِبي اء م ا نـ عمل مه  بـ نيَّ  لِن يبٍّ ِمنـمه مم م ا فقال رسول اهلل: بلى قالوا: جاءك هبا جربيل من عند اهلل فقال: نعم فقالوا: 

ك ط ب و أ قـمب ل  ع ل ى  م دَّة م لمكه و م ا أ ج ل أ مَّته غ ريم األلف واحد والالم ثالثون وامليم أربعون م نم ك ان  م ع ه  فـ ق ال  هل  مم فـ ق ام  ح ي ي  بمن أ خم
د ى و س بـمع ون  س ن ة فهذه إحدى وسبعون سنة  خ ل ون  يف ِدين ن يِب  ِإمنَّ ا م دَّة م لمكه و أ ج ل أ مَّته ِإحم مث أقبل على رسول اهلل صلى اهلل أ فـ ت دم

قال: ماذا؟ قال: }املص{   فقال: هذا أثقل وأطول األلف واحد والالم  ،فقال: نعم ؟عليه فقال: يا حممد هل مع هذا غريه
ا غ يـمر ه  ي ا حم  مَّد ؟ ق ال  :نـ ع مم  .ثالثون وامليم أربعون والصاد ستون فهذه إحدى وثالثون ومائة : فـ ه لم م ع  ه ذ  }الر{ فقال: هذا فـ ق ال 
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 (.1)قال: )أنا أرى(

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ھ ے ے ۓ ژ  الى:وقوله تع

ۓ ڭ ڭ ڭ     ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ 

  ژۉ ې ې ې ې  ى   ى ائ ائ          ەئ ەئ   وئ وئ ۇئ ۇئ  

والار   ،(3)تل  اآليات اليت وعدمت هبا ،(2)رفع على إضمار مبتدأ أي: هذه اآليات {تِلم   } 

إىل ما تقدم من ذكر  {تِلم   } واإلشارة بـ ،(4)ىوتل  ملا تراخ بني هذه وتل : أن هذه ملا تدان

                                                                                                                                                                                     

ء مائتان فهذه إحدى وثالثون ومائتان هل مع هذا يا حممد غريه قال: نعم  }املر{ أثقل وأطول األلف واحدة والالم ثالثون والرا
قالوا: وهذا أطول األلف واحدة والالم ثالثون وامليم أربعون والراء مائتان فهذه إحدى وسبعون ومائتا سنة مث قال: لقد لبس علينا 

م ا فقال: أبو ياسر ألخيه حيي بن أخطب وملن معه من األحبار أمرك يا حممد حىت ما ندري أقليال أعطيت أم كثريا مث قاموا عنه 
ا ك لُّه  ِلم ح مَّدٍ  ع  ه ذ  ، ل ع لَّه  ق دم مجِ  رِيك مم وإحدى وسبعون  ،وإحدى وثالثون ومائتان ،وإحدى وثالثون ومائة ،إحدى وسبعون ،ي دم

}ِمنمه  آي ات  حم مك م ات  :ويروى أن هذه اآليات نزلت فيهم .فذل  سبع مائة سنة وأربع سنني فقالوا: لقد تشابه علينا أمره ،ومائتان
{سورة آل عمران .انتهى من تاسري اإلمام احلويف للحروف املقطعة. قال الشيخ أمحد 7اآلية:  ،ه نَّ أ مُّ المِكت اِب و أ خ ر  م ت ش اهِب ات 

. وقال أبو 1/221 ،مرجع سابق ،ناد. ابن جرير: " هذا حديث ضعيف اإلستفسير ابن جريريف تعليقه على  -رمحه اهلل -شاكر
وال ندري ما أراد اهلل هبا ورأيت بعض أهل العلم خيتار قول جماهد قال: ألن  ،حامت: مل جند احلروف املتقطعة إال يف أوائل السور

على جهة النقل لكون فمىت مل يرد باالسم أو الكلمة معىن األصل وهي  ،كلها منقولة للتارقة بني املسمياتاألعالم  األمساء 
 حروف املعجم نقلت إىل التسمية وكل ما كان يف القرآن من نظريه فهو مثله يف كل قول.

( أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي اهلل عنهما يف قوله }الر{ قال: فواتح السور أمساء من أمساء اهلل وأخرج ابن جرير وابن 1)
عن ابن عباس رضي اهلل عنهما يف قوله  تاريخهوابن النجار يف  في األسماء والصفات املنذر وابن أيب حامت وأبو الشيخ والبيهقي

 .4/339 ،)بريوت: دار الاكر( ،الدر المنثور ،السيوطي }الر{ قال: أنا اهلل أرى.
ر الكتب العلمية، )بريوت: دا ،1، طإعراب القرآن}تِلم   آيات  المِكتاِب{ على االبتداء واخلرب. النَّحَّاس،  ،( التقدير: هذا2)

 .2/189 ،هـ( 1421
 .3/87 ،مرجع سابق ،( الزجاج3)
 ،2ط ،ت: مازن املبارك ،الالمات ،هـ(337أبو القاسم عبد الرمحن بن إسحا  البغدادي النهاوندي )ت:  ،( الزجاجي4)

 بن علي  املصري أبو حممد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد اهلل ،املرادي .1/126 ،م(1985-هـ1405،)دمشق: دار الاكر
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كأنه قيل: سورة يوسف تل  آيات الكتاب املبني، وعلى هذا: تكون تل    (1){الر}السورة يف 
آيات الكتاب املبني، مجلة ماسرة أللف الم راء هذه اآليات، تل  اآليات، وقيل: إىل ما يأيت من 

 {آ ي ات  }خاض بإضافة  {المِكت ابِ }، و{تِلم   }ذكرها على التوقع هلا، آيات الكتاب خرب 

ِبنيِ }إليه، و
 
،  {المم ِبنيِ }و ،(2){المِكت ابِ }نعت لـ {امل نصب بـ  {قـ رمآ نًا}مبعىن املبني 

، وجيوز أن تكون عائدة على خرب يوسف، وهو األشبه {المِكت ابِ }، واهلاء عائدة على {أ نـمز لمن اه  }

 ، و(4)أي: جمموعا ( 3)نصب على احلال{قـ رمآ نًا}وسف وباملعىن، ألن اليهود سألوا عن خرب ي

وهي عالمة املضمر املرفوع، خيرب هبا اجلبار عن  (،5)مبتدأ {حن من  }، {قـ رمآ نًا}نعت لـ {ع ر بِيًّا}
ناسه، واجلماعة وهي مبنية، وضمتها اللتقاء الساكنني، واختريت الضمة ألن من عالمة اجملموع 

                                                                                                                                                                                     

أستاذ  ،شرح وت: عبد الرمحن علي سليمان ،توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالكهـ( 749املالكي )ت: 
 .1/409 ،م(2008-ه1428 ،)دار الاكر العريب ،1ط ،اللغويات يف جامعة األزهر

ومع هذا مل يستطع العرب أن  ،} { ،}طس{ ،{}امل ،: تقرير إعجاز القران الكرمي  إذ هو مؤلف من مثل: }الر{فائدة (1)
 ،5ط أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير، ،جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر ،يأتوا بسورة من مثله. أبو بكر اجلزائري
 .2/592 ،م(2003هـ/1424 ،)املدينة املنورة: مكتبة العلوم واحلكم

حممود بن عبد الرحيم )ت:  ،. صايف2/218 ،، مرجع سابقعراب القرآنإ. النَّحَّاس،4/107 ،مرجع سابق ،( الزجاج2)
 .12/376 ،هـ( 1418 ،بريوت: مؤسسة اإلميان ،)دمشق: دار الرشيد ،4ط ،الكرمي إعراب القرآناجلدول يف  ،هـ(1376

واين مث األندلسي أبو حممد مكي بن أيب طالب مح  وش بن حممد بن خمتار القري  ،. القيسي4/379 ،مرجع سابق ،( الزجاج3)
 ،)بريوت: مؤسسة الرسالة ،2ط ،ت: د.حامت صاحل الضامن ،إعراب القرآنمشكل  ،هـ(437القرطيب املالكي )ت: 

 .1/377ه(1405
 .3/87 ،مرجع سابق ،( الزجاج4)
ملنري ودار )دمشق: دار ا ،1ط ،الكرمي إعراب القرآن ،أمحد عبيد وأمحد حممد محيدان وإمساعيل حممود القاسم ،( الدعاس5)

 .2/78 ،هـ(1425 ،الاارايب
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خرب  {نـ ق صُّ }، (2)وقيل األصل: حنن، نقلت ضمة احلاء إىل النون ،(1)الواو، والضمة من الواو

س ن  المق ص ص} ،{نـ ق صُّ } متعلق بـ {علي }، {حن من  } مصدر، تقديره: قصصا أحسن  {أ حم

ن ا إِل يم   } ،(3)القصص يـم الذي، وإن شئت  عىن، وما مب{نـ ق صُّ } متعلق بـ{مب ا}، {مب ا أ ومح 

ن ا} متعلق بـ {إِل يم   }املصدر أي: بوحينا،  جعلتها وأوحينا مبعىن يـم ا المق رمآ ن  }، {أ ومح  ، {ه ذ 

ا} ن ا}نصب بـ  {ه ذ  يـم ا}نعت لـ {المق رمآ ن  }، و{أومح  و ِإنم ك نمت  ِمنم قـ بمِلِه ل ِمن  } ،(4){ه ذ 

تكون إن ، وجيوز أن (5)مبعىن ما، على تقدير: وإن كنت من قبله إال غافال {ِإنم } ،{المغ اِفِلني

                                                           

 ،3ط ،ت: عبد السالم حممد هارون الكتاب،هـ( 180أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب احلارثي بالوالء )ت:  ،( سيبويه1)
أبو بكر حممد بن السري بن سهل النحوي )ت:  ،. ابن السراج4/242 ،(م1988-ه 1408 ،)القاهرة: مكتبة اخلاجني

 .2/399 ،)بريوت: مؤسسة الرسالة( ،ت: عبد احلسني الاتلي ،يف النحو األصول ،هـ(316
 .1/79 ،مرجع سابق مشكل إعراب القرآن، ،( القيسي2)
 ،هـ(616أبو البقاء عبد اهلل بن احلسني بن عبد اهلل )ت:  ،. العكربي2/189 ،، مرجع سابقإعراب القرآن( النَّحَّاس، 3)

زكريا بن حممد  ،. األنصاري2/720 ،)القاهرة: عيسى البايب احلليب وشركاه( ،مد البجاويت: علي حم التبيان في إعراب القرآن
حققه وعلق عليه: د. موسى  ،إعراب القرآن العظيم ،هـ(926زين الدين أبو حيىي السنيكي )ت:  ،بن أمحد بن زكريا األنصاري

 . 1/339 ،م(2001-هـ1421 ،رسالة ماجستري ،)دار النشر: التوجد ،1ط ،على موسى مسعود

 .2/720 ،مرجع سابق ،التبيان في إعراب القرآن ،.العكربي2/190 ،، مرجع سابقإعراب القرآن( النَّحَّاس، ،4)
. النحاس« ما»مبعىن « إن»( والكوفيون يقولون 5) . والالم للار  بني إن 3/301 ،مرجع سابق ،إعراب القرآن ،والالم مبعىن إال 

أي: وإن الشأن واحلديث وقيل: إهنا  ،وامسها ضمري الشأن ،فهي تدخل يف خرب املخااة ال النافية ،لنافيةوبني ا ،املخااة من الثقيلة
ٍل م ِبنٍي{ ،والالم مبعىن: إال ،النافية واجلملة  ،( وبه قال الكوفيون163اآلية:  ،)آل عمران ،أي: وما }ك ان وا ِمنم قـ بمل  ِإالَّ يف ض ال 

فتح القدير  ،هـ(1250حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل اليمين )ت:  ،على احلال. الشوكاين على التقديرين: يف حمل نصب
 ،ه( 1414 ،دار الكلم الطيب ،)دمشق: بريوت: دار ابن كثري ،1ط ،الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير

1/453-4/124. 



 يوسف سورةتحقيق                        الَحوفي لإلمام القرآن علوم في البرهان
 

 110

حىت أتيناك هبا ودللناك عليها، ومل  ،(2)أي: إن كنت من الغافلني عن قصة يوسف وإخوته( 1)شرطا

ظرف العامل فيه اذكر، وجيوز أن يكون العامل  {ِإذم }، {ِإذم ق ال  ي وس ف  أِل بِيهِ }تكن هتتدي هلا، 

بكسر ( 3) {ي ا أ ب تِ } ،{ل  ق ا}     متعلق بـ{أِل بِيهِ {}ِإذم ق ال  }أي: نقص علي ،  {نـ ق صُّ }
ِتز اِء بالكسرة منها ،(4)التاء على تقدير: ياء الناس وحذفها: لاِلجم

على األب  اء التأنيثتوإدخال  ،(5)
فإمنا تدخل يف النداء ال غري ألنه موضع تعبري، كما مسي املذكر باملؤنث، كعني وناس، يراد هبا الرجل 

، ومن قال يا أبت  بالاتح: قلب الياء ألاا وحذفها وبقي الاتحة (6)ة  وكما قالوا: غالم يـ ا عة   ورجل يـ ا ع

ًبا} دالة عليها، والوقف يف الكالم باهلاء، وهي يف املصحف بالتاء، ، {ِإينِّ ر أ يمت  أ ح د  ع ش ر  ك ومك 

ًبا}و ،(7)، إال أنه مبين{ر أ يمت  } يف موضع نصب بـ {أ ح د  ع ش ر  }و ،مستأنف{ِإينِّ }  {ك ومك 

                                                           

 ،والضمري يف }ِمنم قـ بمِلِه{عائد على اإلحياء املاهوم من أوحينا ،ها وبني النافيةإن هي املخااة من الثقيلة بدليل الالم الاارقة بين( 1)
. قلت: وهذا هو املختار وأما قول 3/6 ،مرجع سابق ،واملعىن: إن  قبل إحيائنا إلي  كنت من الغافلني عن هذه القصة. الشوكاين

 .4/449 ،مرجع سابق ،درويش ف.اإلمام إهنا شرط فتخرجيه بعيد الحتياجه للتقدير الذي ذكره املؤل
  .3/88 ،مرجع سابق ،( الزجاج2)
عراب مشكل إ ،. القيسي190 ،2/191 ،،مرجع سابقإعراب القرآن. النَّحَّاس، 90 ،89 ،3/88 ،مرجع سابق ،( الزجاج3)

 .377 ،1/378 ،مرجع سابق ،القرآن
 1/330 ،مرجع سابق ،العظيم إعراب القرآن ،.األنصاري3/138 ،2/231 ،مرجع سابق ،إعراب القرآن( النَّحَّاس، 4)

ت: حممود  ،علل النحو ،هـ(381أبو احلسن حممد بن عبد اهلل بن العباس)ت:  ،. ابن الورا 3/408 ،مرجع سابق ،( الزجاج5)
التبيان في إعراب  ،. العكربي430-1/335 ،م(1999-هـ 1420،)الرياض: مكتبة الرشد ،1ط ،جاسم حممد الدرويش

)ت:  ،أبو عبد اهلل مشس الدين حممد بن حسن بن ِسباع بن أيب بكر اجلذامي ،. ابن الصائغ2/1051 ،جع سابقمر  ،القرآن
)املدينة املنورة: عمادة البحث العلمي باجلامعة  ،1ط ،ت: إبراهيم بن سامل الصاعدي اللمحة في شرح الملحة، ،هـ(720

 .2/617م(2004هـ/1424 ،اإلسالمية
 ،لسان العرب ،هـ(711األنصاري الروياعى اإلفريقى )ت:  ،لاضل مجال الدين حممد بن مكرم بن علىأبو ا ،( ابن منظور6)
 .8/415 ،هـ(1414 ،)بريوت: دار صادر ،3ط
التبيان في  ،. العكربي192-191-2/190 ،مرجع سابق ،إعراب القرآن ،. النحاس3/90 ،مرجع سابق ،( الزجاج7)

 .  2/721 ،مرجع سابق ،إعراب القرآن



 يوسف سورةتحقيق                        الَحوفي لإلمام القرآن علوم في البرهان
 

 111

نصب الشمس والقمر بإضمار  {و الشَّممس  و المق م ر  ر أ يـمتـ ه مم يل س اِجِدين  }، (1)نصب على التمييز

، والتقدير: ورأيت (2)ليعطف ما عمل فيه الاعل ما عمل فيه الاعل {ر أ يـمتـ ه مم }فعل دل عليه، 
النون يف ساجدين فإمنا الشمس والقمر رأيتهم، وكىن عن الشمس والقمر باهلاء وامليم وكذا بالياء و 

 واهلاء وامليم ماعول أول، و ،(3)ذل  للخرب عنهم باعل من يعقل، إذ السجود ال يكون إال ممن يعقل

   س اِجِدين  }، وإن شئت جعلته متعلقا بـ {ر أ يـمتـ ه مم }متعلق بـ {يل } ،نٍ ماعول ثا { س اِجِدين  }

 (.4)وعليه املعىن   {
 القوُل في القراءة :

" باتح التاء يف مجيع القرآن، الباقون: بكسرها يف مجيع القرآن(5)عامرقرأ ابن  ي ا }( 6): "ياأبت 

فمن فتح: فعلى قلب ياء الناس ألاا وحذفها لداللة الاتحة عليها، ومن كسر: فعلى إرادة  {أ ب تِ 

                                                           

 .1/437 ،مرجع سابق ،. ابن الصائغ3/90 ،مرجع سابق ،( الزجاج1)
والظاهر أن هذه العبارة تكررت من الناسخ وقد جيرب التكرار أو السقط هكذا ]ليعطف ما عمل فيه الاعل املذكور على ما ( 2)

إلمسية على اجلملة الاعلية وهذا عمل فيه الاعل احملذوف[ والراجح لدي من توجيه اإلمام احلويف أن مذهبه منع عطف اجلملة ا
 كتب عن اللبيب مغين ابن هشام،.مذهب ابن جين ولذل  قدر الاعل رأيت قبل الشمس والقمر على ما ياهم من"رأيتهم" التالية

 .630ص ، مرجع سابق،األعاريب
 .193-192-2/191 ،مرجع سابق ،إعراب القرآن. النَّحَّاس، 3/91 ،مرجع سابق ،( الزجاج3)
 فقه اللغة وسر العربية، ،هـ(429عبد املل  بن حممد بن إمساعيل )ت:  ،. أبو منصور الثعاليب2/47 ،مرجع سابق ،بويه( سي4)

 .1/265م(2002-هـ1422 ،)إحياء الرتاث العريب ،1ط ،ت: عبد الرزا  املهدي
اءة، والذي انتهت إليه مشيخة اإلقراء أبو عمران عبد اهلل بن عامر اليحصيب على األصح، إمام أهل الشام يف القر ابن عامر  (5)

 .425/ 1 ، مرجع سابق،القراء طبقات في النهاية غاية ،ابن اجلزري، هـ(118هبا،) ت:
. ابن خالويه، أبو عبد اهلل احلسني بن 2/190 ،مرجع سابق ،إعراب القرآن ،. النحاس344ص ،( ابن جماهد، مرجع سابق6)

 ،هـ( 1401 ،)بريوت: دار الشرو  ،4ط ،، ت: عبد العال سامل مكرمالسبعالحجة في القراءات هـ(، 370)ت:  ،أمحد
،)السعودية: مركز البحوث 1، طمعاني القراءاتهـ(، 370)ت:  ،. األزهري اهلروي، أبو منصور حممد بن أمحد192-191ص

 .2/46 ،(م1991-هـ 1412 ،جامعة املل  سعود ،يف كلية اآلداب
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ِتز اِء بالكسرة منها الياء وحذفها وااِلجم
وروي عن ابن  ، واختلف يف الوقف، وابن عامر يقف باهلاء (1)

 والباقون: بالتاء، وقياس من كسر أن يقف بالتاء، ألن الياء مقدرة، وكذا من قدر  حذف ،(2)كثري
كما ( 3)األلف، وإن الاتحة يف التاء ليس على تقدير حذف األلف، وإمنا هي على تقدير اإلفخام

ن حذف الياء إذ كأنه العوض م{ي ا أ ب تِ }ووجه دخول اهلاء يف  هي يف يا طلحة، وقف باهلاء
 حذفها يكثر يف النداء. 

 القوُل في المعنى والتفسير :

  (.1)حالله وحرامه، ورشده وهداه  (4){تِلم   آ ي ات  المِكت اِب المم ِبنيِ }املعىن واهلل أعلم: 

                                                           

عوضت عن ياء اإلضافة يف قراءة من كسرها؛ ألنه حركها حبركة ما قبل ياء اإلضافة؛ لتدل على  ( والتاء يف يا أبت: تاء تأنيث1)
وفتحت حتريكا هلا حبركة ما قبل األلف  ،وهي يف قراءة من فتح عوض من األلف املبدلة من ياء اإلضافة يف قول : "يا أبا" ،ذل 

إبراز المعاني من  ،هـ(665)ت:  ،بن إبراهيم املقدسي الدمشقيأبو القاسم شهاب الدين عبد الرمحن بن إمساعيل  ،أبو شامة
 .1/531 ،)بريوت: دار الكتب العلمية( ،حرز األماني

هـ( )املطبعة  1380)ت:  ،، ت: علي حممد الضباعالنشر في القراءات العشر ،( وهو املتواتر عن ابن كثري. ابن اجلزري2)
هـ( أحد القراء  120-45أبو معبد ) ،. عبد اهلل بن كثري الداري  املكي  2/131 ،تصوير دار الكتاب العلمية( ،التجارية الكربى

أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر الربمكي اإلربلي ت:  ،السبعة، مولده ووفاته مبكة. ابن خلكان
تاريخ . الذهيب، 3/41 ،م ( 1900،وت: دار صادر)بري  ،ت: إحسان عباس وفيات األعيان وأنبـــــاء أبنــــاء الزمان، ،هـ681

. 3/446 م(،2003 ،)بريوت:دار الغرب اإلسالمي 1الدكتور بشار عو اد معروف ط، ت:اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم
 .444 -1/433 ،مرجع سابق غاية النهاية في طبقات القراء، ،ابن اجلزري

فتح  ،( 643أبو احلسن علم الدين علي بن حممد )ت:  ، به اإلمام السخاوي( يقصد املؤلف بذل  التاخيم وهو ما عرب3)
السلسلة: سلسلة  ،)الرياض: مكتبة الرشد ،1ط ،ت: د. موالي حممد اإلدريسي الطاهري دكتوراهالوصيد في شرح القصيد، 

 كلمة عالمة وهو املعرب . حيث قال: إن التاء يف أبت على التاخيم كما يف3/1004 ،م(2002-هـ1423 ،92،رسائل جامعية
 عنه يف زماننا بتاء املبالغة.

يناسب موضوع القصة. قال حممد رشيد رضا: "فاحتة هذه السورة هي  ،: وصف القرآن بالبيان يف فاحتة هذه السورةفائدة (4)
مدى من احلكمة  وأقصى ،ومها يف أعلى ذروة من البيان ،وباحلكيم هناك ،فاحتة سورة يونس إال وصف القران باملبني هنا

وإثبات  ،وهو: توحيد األلوهية والربوبية ،اختري يف كل من السورتني ما يناسبها: فسورة يونس موضوعها أصل الدين ،واإلحكام
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: بني  احلروف اليت سقطت عن السر لألعاجم، وهي ستة (4)وقال معاذ ،(3)وقتادة ( 2)قاله جماهد
ألوىل واهلل أعلم، املبني ملن تاله وتدبر ما فيه من حالله، وحرامه، وسائر ما حواه من وا (5)أحرف
 صنوف 

                                                                                                                                                                                     

كان ،تقلب يف أطوار كثرية  ،وهي من احلكمة.وهذه موضوعها قصة نيب كرمي ،والبعث واجلزاء ،والرسالة بإعجاز القرآن ،الوحي
مشس الدين حممد رشيد بن علي رضا بن حممد بن حممد هباء  ،فيها كلها فالبيان هبا أخص" رشيد رضا ة حسنةوأسو  ،قدوة خري

)اهليئة املصرية العامة ،تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(،هـ(1354الدين بن منال علي خلياة القلموين احلسيين )ت: 
 .12/208 ،م( 1990،للكتاب

 ،(تفسير عبد الرزاق-تفسير القرآن العزيز) ،هـ(211مهام بن نافع احلمريي اليماين الصنعاين )ت:  أبو بكر بن ،( عبدالرزا 1)
أبو جعار  الطربي حممد  ،. ابن جرير1/317م (1989-هـ1410 ،)الرياض: مكتبة الرشد ،1ط،ت: د/مصطاى مسلم حممد

ت: عبد اهلل بن عبد احملسن  ن تأويل آي القرآن،جامع البيان ع ،هـ(310)ت:  ،بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي
 .13/5 ،م( 2001-هـ1422،)دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن1ط ،الرتكي
موىل السائب بن أيب السائب املخزومي ولد يف خالفة عمر.  ،األعالمأبو احلجاج بن جرب اإلمام احلرب املكي أحد  ( جماهد2)

هـــ. ابن سعد ،أبو عبد اهلل حممد بن سعد بن منيع 103سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ت يروي عن مجاعة من أصحاب ر 
)بريوت: دار الكتب  1،ت: حممد عبد القادر عطا: طالطبقات الكبرى هـ 230البغدادي ت:  ،البصري ،اهلامشي بالوالء

اأْلََسام ي والكنى لإْل َمام هـ ،)241ن حنبل ت . ابن ح نمب ل، أبو عبد اهلل أمحد بن حممد ب6/19 ،م(1990-هـ 1410العلمية،
 .1/121 ،(1985 – 1406 ،)الكويت: مكتبة دار األقصى ،1ط ،(، ت: عبد اهلل بن يوسف اجلديعَأْحمد ر َوايَة ابْنه َصالح

 ،الطاعون"مات بواسط يف " ،عامل أهل البصرة ،ماسر كتاب اهلل ،دوسي الضرير األكمهس( قتادة أبو اخلطاب بن دعامة ال3)
تهذيب الكمال  ،(هـ 742. املزي، مجال الدين أبو احلجاج يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف الكليب املزي )ت: ه(117)ت: 

، مرجع  تذكرة الحفاظ . الذهيب،3/155 ،م(1980–ه1400،، )بريوت: مؤسسة الرسالة1، ت: بشار عواد معروف، ط
 . 1/122 ،سابق

كان أعلم األمة باحلالل واحلرام. وهو أحد الستة الذين مجعوا   ،س بن عائذ اخلزرجي األنصاري( معاذ بن جبل بن عمرو بن أو 4)
 صل ى اهلل عليه وسلم بينه وبني جعار بن أيب طالب.-وآخى النيب ،صل ى اهلل عليه وسلم. أسلم وهو فىت-القرآن على عهد النيب

اإلصابة في تمييز . ابن حجر العسقالين، 3/1403 ،هـ(. ابن عبد الرب، مرجع سابق 18مات يف طاعون عمواس. )ت: 
 .7/258 ،. الزركلي، مرجع سابق6/107 ،مرجع سابق الصحابة،

. ومن احلروف ما ال خيلو منه 15/550 ،م( 2000 -هـ  1420،)مؤسسة الرسالة ،1ط،ت: أمحد حممد شاكر ،( ابن جرير5)
وهي ستة أحرف: د  ،فليست بعربية ،يكون فيها حرف أو حرفان منها ن كل كلمة ثالثية فصاعدا الإحىت قالوا:  ،أكثر الكلمات
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ألن اهلل أخرب أنه مبني، ومل خيرب بِإب ان ته عن بعض ما فيه دون مجيعه ،( 1)معانيه
(2.) 

العرب، ألن  على{قرآنًا عربياً }أي: أنزلنا هذا الكتاب املبني  {ِإنَّا أ نـمز لمن اه  }: وقوله تعالى

و م ا }كما قال تعاىل:   ،(3)لساهنم وكالمهم عريب، فأنزل الكتاب بلساهنم ليعقلوه وياهموا ما فيه

 (.5){لع لَّك مم تـ عمِقل ون  } :قولهوذل  (،  4){أ رمس لمن ا ِمنم ر س وٍل ِإالَّ بِِلس اِن قـ ومِمهِ 

س ن  المق ص صِ } :وقوله تعالى صلى اهلل عليه -، يقول لنبيه حممد(6){حن من  نـ ق صُّ علي  أ حم
وسلم: حنن نقص علي  يا حممد أحسن القصص بوحينا إلي  هذا القرآن فنخربك فيه عن األخبار 

                                                                                                                                                                                     

ن إف ،وهو: ع هـ ،إذا تأخر ،وال جيتمع ،إال ان يقدم ،إذا اجتمع يف كلمة ،ومنها ما ال يرتكب بعضه مع بعض ،ب م ن ل ف
فان الضاد إذا  ،وهو: ض ج ،رإذا تأخ ويرتكب ،إذا تقدم ومنها ما ال يرتكب ،وإذا تأخرت ال ترتكب ،إذا تقدمت تركبت العني

وهو: س  ،ال إن تقدم وال إن تأخر ،ومنها ماال يرتكب بعضه مع بعض ،وإذا تأخرت ال ترتكب يف أصل العربية ،تقدمت تركبت
 .1/14 ،مرجع سابق ،فاعلم ذل .ابن منظور ،ث ض ز ظ ص

بتصرف  ... آفته الوليد بن سلمة وهو كذاب.قال الشيخ أمحد شاكر تعليقا على الطربي: على إسناد هذا األثر وهذا خرب (1)
 .13/6 ،مرجع سابق ،.ابن جرير

 املرجع السابق. ،( ابن جرير2)

 .15/551 ،مرجع سابق ،( ابن جرير3)
نصر . عليهم احلجة لتقوم ،وياهموهK يعقلوه حىت قومه بلسان اهلل أنزله مساوي كتاب : كلفائدة. 4اآلية:  ،( سورة إبراهيم4)

 .1/30 ،مرجع سابق ،واهلاليل
المحرر الوجيز في تفسير هـ(،542أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام األندلسي احملاريب )ت:  ،( ابن عطية5)

أبو  ،. ابن اجلوزي3/218 ،هـ( 1422 ،)بريوت: دار الكتب العلمية ،1ط ،ت: عبد السالم عبد الشايف حممد الكتاب العزيز،
 ،1ط ،ت: عبد الرزا  املهدي زاد المسير في علم التفسير،هـ( 597ن عبد الرمحن بن علي بن حممد )ت: الارج مجال الدي

 .2/412 ،هـ( 1422)بريوت: دار الكتاب العريب 
 ،والصاحلني ،ألهنا مجعت ذكر األنبياء ،أحسن القصص -عليه السالم-: قال العلماء: وِإمنا مسيت قصة يوسففائدة (6)

 ،والاقه ،وذكر التوحيد ،وحيلهن ،والنساء ،والرجال ،والعلماء ،والتجار ،واملمالي  ،وسري امللوك ،واألنعام ،ياطنيوالش ،واملالئكة
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املاضية، وأنباء األمم السالاة، والكتب اليت أنزلناها يف العصور اخلالية. وإن كنت من قبل أن نوحيه 
 -صلى اهلل عليه-هذه اآلية نزلت على رسول اهللوذكر أن ، (1)إلي  ملن الغافلني عن ذل  ال تعلمه
 (. 2)ملسألة أصحابه، أن يقص عليهم

ًبا} :وقوله تعالى وإن   يقول تعالى:، {ِإذم ق ال  ي وس ف  أِل بِيِه ي ا أ ب ِت ِإينِّ ر أ يمت  أ ح د  ع ش ر  ك ومك 
يعقوب:إين رأيت أحد  كنت يا حممد ملن الغافلني عن نبأ يوسف بن يعقوب بن إسحا  إذ قال ألبيه

صلى اهلل  قال: إن النيب( 1)وروى جابر بن عبد اهلل ،(3)عشر كوكبا، وقيل: إن رؤيا األنبياء كانت وحيا

                                                                                                                                                                                     

 ِإىل غري ذل  من العجائب. ،واحلكم ،واحللم والعز   ،والصرب على األذى ،وتدبري املعاش ،واملعاشرة ،والسياسة ،وتعبري الرؤيا ،والسر  
 .2/413 ،مرجع سابق ،ابن اجلوزي

ت: مقاتل عبد اهلل  تفسير مقاتل بن سليمان، ،هـ(150أبو احلسن بن سليمان بن بشري األزدي البلخى )ت:  ،( مقاتل1)
مرجع  ،. ابن أيب حامت13/7 ،مرجع سابق ،.ابن جرير2/318،هـ(1423 ،)بريوت: دار إحياء الرتاث ،1ط ،حممود شحاته

 .7/2100 ،سابق
. ووافقه 3319. رقم احلديث 2/376 ،باب تاسري سورة يوسف عليه السالم ،للحاكمالمستدرك على الصحيحين ( 2)

عن  ،عن أيوب ،قال: حدثنا حكام الرازي ،قال: حدثين نصر بن عبد الرمحن األودي تفسير الطبريالذهيب وقال: صحيح. ويف 
زلت: }حن من  نـ ق صُّ ع ل يم   أ حمس ن  المق ص ِص{ لو قصصت علينا؟ قال: فن ،قال: قالوا: يا رسول اهلل ،عن ابن عباس ،عمرو املالئي
مل أجده هبذه الكنية وإمنا ذكروا"  ،أبو عبد الرمحن" ،. قال الشيخ أمحد شاكر تعليقاً: " أيوب بن سيار3اآلية:  ،سورة  يوسف

ن حبان: " كان يقلب وقال اب ،قال البخاري: " منكر احلديث" ،أيوب بن سيار الزهري املدين"وكناه البخاري" أبا سيار"
. 15/552 ،مرجع سابق ،ويف إسناده ليث بن أيب سليم وهو ضعيف. ابن جرير ،ويرفع املراسيل"  قلت هكذا مقطوعا ،األسانيد

. ورواه ابن أيب حامت بإسناد حسن مرفوعا عن 3/218 ،مرجع سابق ،. ابن عطية7/2099 ،مرجع سابق ،وبنحوه ابن أيب حامت
قال: نزل على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم القرآن فتاله عليهم زمانا. فقالوا: يا رسول اهلل لو مصعب بن سعد عن سعد 

أبو  ،ميةقصصت علينا. فأنزل اهلل تعاىل: }الر{ }تِلم   آي ات  المِكت اِب المم ِبنِي{ }حن من  نـ ق صُّ ع ل يم   أ حمس ن  المق ص ِص{ ابن تي
)املدينة النبوية: ،ت: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم،جمموع الاتاوى ،هـ(728حلليم احلراين )ت: العباس تقي الدين أمحد بن عبد ا

 .17/40 ،م(1995هـ/1416 ،جممع املل  فهد لطباعة املصحف الشريف
رقم  ،2/468 ،باب تـ امِسري  س ور ِة الصافات ،المستدرك على الصحيحين للحاكم. 13/109 ،مرجع سابق ،( ابن جرير3)

ي  »لكن بلاظ:  ،.3613يثاحلد ي ا األم نمِبي اِء و حم عن ابن عباس رضي اهلل عنهما. وقال: هذا حديث صحيح على شرط « ر ؤم
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اليهودي فقال له: يا حممد أخربين عن الكواكب اليت  بستانعليه وسلم جاءه رجل من يهود يقال له 
صلى اهلل عليه وسلم فلم جيبه  -اهلل رأها يوسف أهنا ساجدة له، ما أمساؤها؟ قال: فسكت رسول

بشيء، ونزل عليه جربيل فأخربه بأمسائها، قال: فبعث رسول اهلل إليه فقال: هل أنت مؤمن إن 
، و ق اِبس، و و ثَّاب الكتااتو ذ و  ،و الطَّارِ ، و الذَّيَّال أخربت  بأمسائها؟ قال: نعم، فقال: خزنان،

ب ح، و الضَّر وح، و ذو الما رمع، و الضِّي اء، و النُّور، فقال اليهودي: أي واهلل إهنا ان، و الما ِليق، و المم  يو ع م ود   صم

                                                                                                                                                                                     

قال احلافظ: التقريب  ،رجاله ثقات خال مساك ،الشيخني ومل خيرجاه " ووافقه الذهيب.على شرط الشيخني. قلت: إسناده حسن
 بة وقد تغري.(: صدو  وروايته عن عكرمة خاصة مضطر 2624)

وأبا  ،وأبا عبد الرمحن ،يكىن أبا عبد اللَّه -( ابن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة األنصاري الس لمي  1)
 أقوال. على-حممد

قيل وله وألبيه صحبة. وتويف سنة أربع وسبعني. و  ،وروى عنه مجاعة من الص حابة ،أحد املكثرين عن النيب  صل ى اللَّه عليه وسلم
حتقيق: عادل أمحد  اإلصابة في تمييز الصحابة، ،. ابن حجر العسقالين1/219 ،مرجع سابق ،سنة مثان وسبعني. ابن عبد الرب
 .1/546 ،هـ( 1415،)بريوت: دار الكتب العلمية1ط،عبد املوجود وعلى حممد معوض
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 عنها باعل من يعقل وملـ ا خربَّ  ،(1)يف منامي يل سجودا{ و الشَّممس  و المق م ر  ر أ يـمتـ ه مم }(.1)ألمساؤها

ي ا }مثل ذل  قوله: و  (.2)ومل يقل ساجدات {س اِجِدين  }أجرى ضمريها ضمري من يعقل، فقال: 

                                                           

 ،احلديث الثاين ،سورة يوسف عليه السالم ،للزخمشري للزيلعيتخريج األحاديث واآلثار الواقعة في تفسير الكشاف ( 1)
صلى اهلل -جاء بستان اليهودي إىل النيب :يف كتاب الرؤيا عن جابر بن عبد اهلل قالمستدركه قال: قلت رواه احلاكم يف  .2/160

 حىت جاءه جربيل فأخربه-عليه السالم-يا حممد هل تعرف النجوم اليت رآها يوسف يسجدن له فسكت :فقال -عليه وسلم
ت  أ ن تسلم ق ال   رب  يَّال و ق اِبس و المع م ود اِن  :نعم( فقال عليه السالم :فقال: )ي ا يـ ه وِدي  هلل ع ل يم  ِإن أ خم )ِهي  خرب ان والطار   و الذَّ

ن اِف السَّم اء س اجِ  يط ة بِأ كم ل ق و الممصمبح و الضَّر وح و ذ و الكتاات و و ثَّاب ر آه ا ي وس ف حمِ  ة فـ ق صَّه ا ع ل ى أ بِيه فـ ق ال  ل ه  أ بوه  ِإن و الما يـم د 
مع ه اهلل  بعد ( ا أ مر  قد تش تَّت  وسيجم حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه وأقره الذهيب عليه. وقال ابن كثري:  :وقال ه ذ 

وابن أيب حامت يف  مسنديهما،بزار يف وأبو بكر ال ،أبو يعلى املوصلي ،.وقد روى هذا احلديث احلافظانلدالئلورواه البيهقي يف ا
ل مَّا ر آه ا ي وس ف  ق صَّه ا ع ل ى أ بِيِه يـ عمق وب  فـ ق ال  ل ه  أ ب وه : ه ذ ا »زاد: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ف ،أما أبو يعلى تفسيره،

وقد ضعاه األئمة وتركه  ،تارد به احلكم بن ظهري الازاري« ه  و المق م ر  أ مُّه  و الشَّممس  أ ب و : ق ال  -،أ ممر  م ت ش تَّت  جي مم ع ه  اللَّه  ِمنم بـ عمد  
. قال الشيخ أمحد شاكر تعليقاً 4/317 .5آية: ،ط العلمية تفسيره،بتصرف. ابن كثري يف ..وقال اجلوزجاين: ساقط. ،األكثرون
ولكن العجب أنه  ،رط مسلم ومل خيرجهوقال: حديث صحيح على ش المستدرك: أخرجه احلاكم يف تفسير ابن جريرعلى 
 .5/555 ،مرجع سابق ،بتصرف.ابن جرير ...وهو واهي احلديث مرتوك ،فإن هذا اخلرب قد تارد به احلكم بن ظهري ،صححه

 : فائدة لعرض الرواية اإلسرائيلية

 نقد الرواية: 
 هذه الرواية غري صحيحة من جوانب جنملها يف التايل:    
يف مستدركه، تصحيح احلاكم غري معتد به عند العلماء إال إذا وافقه غريه، ومل يصحح هذه الرواية أحد  إن احلاكم صححها-1

 من العلماء غري احلاكم يف املستدرك.
بصورها ال بأمسائها، وال يوجد  اعليه السالم رأى كواكب -يظهر أهنا من اإلسرائيليات وأ لصقت بالنيب زوراً وهبتاناً، ألن يوسف-2

 فيما ترمز إليه الرؤيا واألمساء اليت جاءت يف احلديث. عالقة
وأيضًا اسم  ،حرثان بداًل من جربان الدر المنثورحيث جاءت يف  ،جاءت األمساء اإلحدى عشر خمتلاة من تاسري إىل آخر-3
ذا االختالف يف األمساء يف بداًل من وثاب، وأيضاً يف رواية السيوطي هودان بداًل من عمودان والايلق بداًل من الاليق، وه ،دنان

 دليل إىل الزعم املكذوب يف الرواية. تفسير الطبري والحوفيعما جاء يف  تفسير الدر المنثور للسيوطي
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ل  ادمخ ل وا م س اِكن ك مم  ا النَّمم ، {ر أ يـمتـ ه مم يل س اِجِدين  }:وقوله ومل يقل ادخلن مساكنكن. (3){أ يُـّه 

ًبا}وقال:  ، فكرر الاعل، فإمنا ذل  على التوكيد، كما يقول: كل مت {ِإينِّ ر أ يمت  أ ح د  ع ش ر  ك ومك 
، وقيل: أبوه (1): كانت إخوته، والشمس والقمر أبويه(4)ألحد عشرزيدا كل مته وقيل: إن الكواكب ا

                                                                                                                                                                                     

وا له لشدة الضعف فيه، وقال و وقد ضعاه أئمة احلديث، وتركه األكثرون منهم ومل يـر  ،يوجد يف سند الروايـة احلكم بن ظهري-4
 وصاحب حسـن يوسف". ،اجلوزجاين: "إنه ساقـط

ليس بشيء  :" قال ابن معني: ليس بثقة أي احلكم ابن ظهري وقالميزان االعتدالنقل أبو شهبه عن اإلمام الذهيب يف "-5
وضعاه البخاري فقال: منكر احلديث، وقال مرة: تركوه وهو راوي حديث: "إذا رأيتم معاوية على منربي فاقتلوه"! فهل مثل هذا 

 حبسبه سقوطاً عندما قال عنه البخاري: "منكر احلديث" وتركوه.يعتد بروايته و 
اإلسرائيليات في تفسير ابن جرير الطبري لسورة يوسف عرض ونقد، مؤتمر خطر الروايات الواهية  ،أد.عام العبد زهد ،زهد

اجلامعة -صول الدينكلية أ-م )غزة5/10/2011-4املوافق  1432ذو القعدة  8-7 األربعاء-على اإلسالم المنعقد الثالثاء
 بتصرف. ...14ص ،اإلسالمية (

 .13/9 ،مرجع سابق ،( ابن جرير1)
ت: اإلمام أيب حممد  الكشف والبيان عن تفسير القرآن، ،هـ(427)ت:  ،أبو إسحا  أمحد بن حممد بن إبراهيم ،( الثعليب2)

أبو احلسن عالء الدين علي بن  ،خلازن. ا2/30 ،(م2002-هـ 1422 ،)بريوت: دار إحياء الرتاث العريب ،1ط ،بن عاشور
 ،1ط ،ت: تصحيح حممد علي شاهني لباب التأويل في معاني التنزيل، ،هـ(741)ت:  ،حممد بن إبراهيم بن عمر الشيحي

 .2/187 ،مرجع سابق ،. القرطيب2/511 ،هـ( 1415 ،)بريوت: دار الكتب العلمية
 .18اآلية:  ،( النمل3)
صلى -عاً ومشروعية تعبريها، ما جاء عن أيب قتادة أنه قال: كنت ألرى الرؤيا مترضين حىت مسعت النيب: ثبوت الرؤيا شر فائدة (4)

ي ا احل س ن ة  ِمن  اللَّهِ  -اهلل عليه وسلم بُّ  ،يقول: )الرُّؤم بُّ ف ال  حي  دِّثم بِِه ِإالَّ م نم حيِ  ر ه   ،ف ِإذ ا ر أ ى أ ح د ك مم م ا حيِ  فـ لمي تـ ع وَّذم  و ِإذ ا ر أ ى م ا ي كم
باب ، 43، ص9ف ِإنَـّه ا ل نم ت ض رَّه ( )أخرجه البخاري، جملد ،و ال  حي  دِّثم هِب ا أ ح ًدا ،و لمي تمِالم ث ال ثًا ،و ِمنم ش رِّ الشَّيمط انِ  ،بِاللَِّه ِمنم ش رِّه ا

مشروعية  ،ظهر مصداقها إال بعد سنني عديدةقد تتأخر الرؤيا فال ي ،(7044، رقم إذا رأى ما يكره فال يخبر بها وال يذكرها
فاهلل تعاىل  ،ال يتدخل فيه أحد ،هم أمر إهليؤ احلذر واألخذ باحليطة يف مجيع األمور وخاصة اهلامة منها. اجتباء الرسل واصطاا

ة األرض وهبم يهتدي أعلم حيث جيعل رسالته. كما أن الشمس والقمر والكواكب زينة السماء الدنيا ، كذل  األنبياء والعلماء زين
حيث قص هذه القصة وهو مل يقرأ  -صلى اهلل عليه وسلم-يف الظلمات كما يهتدي باألنوار. اآليات داللة على صد  نبوة حممد

وأهنا }ِمن لَّد نم  ،داللة على وحدة الرساالت ،وال يكتب وهي موافقة ملا يف الكتب السماوية ،كتب األولني وهو أمي ال خيط
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روي عن ابن عباس. وقد تضمنت اآليات البيان عما توجبه احلكمة من اإلنابة مما يؤدي   ،(2)وخالته
إىل املعرفة مبا فيه من الاائدة، والبيان عما يوجبه جعل القرآن عربيا عن التمكني لاهم معانيه مبا 

فيه، والبيان عما يوجبه احلكم يف أخبار األولني، من طلب القصص بأنبائهم ملا يف  يقتضيه العقل
ذل  من العربة بأحواهلم، والتأدب مبا جرى من شأهنم، والبيان بتقدمي البشارة مبا فيه النعمة، والعربة 

 . مبا يأيت من موافقة املخرب يف الرؤيا: من سجود اإلخوة له على ما بينا يف احلال األوىل

:  القوُل في الوقف  والتمام 

يف إن دخلت  (1)ليس بتمام {المغ اِفِلني  }، و{تـ عمِقل ون  }وكذا  ،(3)متام {المِكت اِب المم ِبني}

 .{س اِجِدين  }ذل  الوقت، والتمام  {ل ِمن  المغ اِفِلني  }"إذ" يف الصلة أي: 

                                                                                                                                                                                     

لدروزة حممد  التفسير الحديث، وأيضاً  2/199أليب بكر اجلزائري  أيسر التفاسير. ينظر: 6 ،اآلية ،يٍم{ سورة: النملح ِكيٍم ع لِ 
 .12/213حممد رشيد بن علي رضا، تفسير المنار ، وأيضاً  4/11عزت ، 

مد بن مصطاى )ت: العمادي حممد بن حم ،.أبو السعود13/11 ،مرجع سابق ،. ابن جرير2/318 ،مرجع سابق ،( مقاتل1)
 .4/253 ،)بريوت: دار إحياء الرتاث العريب( إلى مزايا الكتاب الكريم تفسير أبي السعود= إرشاد العقل السليم ،هـ(982
 .1/317 ،مرجع سابق ،( عبدالرزا 2)
)ت:  ،و عمروعثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أب ،. وقال: تام الداين329ص ،مرجع سابق ،القطع واالئتناف ،( النحاس3)

م( 2001-هـ1422،دار عمار )األردن: ،1ط ،ت: حميي الدين عبد الرمحن رمضان ،المكتفى في الوقف واالبتداهـ( 444
)بريوت: دار  ،1ط ،ت: شريف أبو العال العدوي ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،. قال: )املبني( حسن. األنصاري191ص

 املطلق، لتمامه( بالتام) األئمة عليه اصطلح الذي الوقف: اجلزري ابن قال :ئدةفا. 191ص، م(2002-هـ1422،الكتب العلمية
 عليه املصطلح الوقف وهو فقط، املعىن جهة من يكون أن إما التعلق هذا خيلو فال تعلق له كان وإن بعده، مبا ويبتدأ عليه يوقف
 من التعلق كان وإن. بعده مبا واالبتداء عليه الوقف جواز يف كالتام وهو عنه، بعده ما واستغناء بعده، عما به لالكتااء( بالكايف)

 للتعلق بعده مبا االبتداء دون عليه الوقف جيوز مايد حسن ناسه يف ألنه( ؛ باحلسن) عليه املصطلح الوقف فهو اللاظ جهة
 أم حديث يف - وسلم عليه هللا صلى - النيب عن جمليئه األداء أهل أكثر اختيار يف جيوز فإنه آية، رأس يكون أن إال اللاظي،
مِ  يـ ق ول   آي ةً  آي ةً  ِقر اء ت ه   ق طَّع   قـ ر أ   ِإذ ا ك ان  ] وسلم عليه اهلل صلى -النيب أن - عنها تعاىل اهلل رضي -سلمة  مث َّ  الرَِّحيمِ  الرَّمحم نِ  اللَّهِ  ِبسم
، د   يـ ق ول   مث َّ  ي ِقف  ،ي   مث َّ  المع ال ِمني   ر بِّ  لِلَّهِ  احلم مم  والرتمذي عليه، ساكتا داود أبو رواه. [الدِّينِ  يـ وممِ  م اِل ِ  الرَِّحيمِ  الرَّمحم نِ  يـ ق ول   مث َّ  ِقف 
 وقال. سنة ذل  يف اآلي رءوس على الوقف بعضهم عد وكذل . صحيح وسنده حسن حديث وهو وغريهم، عبيدة وأبو وأمحد
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 وقولُُه جلَّ ثناؤه: 

ٺ ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ  ڀ    ڀ ٺ ٺ ٺ ژ 

ٿ ٿ      ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ            ڦ ڦ ڄ 

ڄ ڄ ڄ     ڃڃ  ڃ    ڃ چ  چ چ  ڇ ڇ        ڇ ڇ ڍ   ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

 ژڈ ڈ ژ ژ         ڑ ڑ ک ک ک   ک گ گ گ گ 

ِتز اِء بالكسرة عنها،  ،(2){ي ا بـ ين َّ } نداء مضاف، وهو تصغري ابن، وحذفت الياء منها لاِلجم
حها على أصلها، ألن أصلها الاتح، أعين ياء الناس، ألنه ملا احتيج إىل حركتها إذ ومن فتح الياء فت

ويراد بالتصغري مع  ،(3)كون اسم على حرف واحد ساكن، فاختريت الاتحة خلاتها مع نقل الياءيال 
                                                                                                                                                                                     

مِ } على الوقف حنو لقصصا وانقضاء اآلي رءوس يف يكون ما أكثر( التام فالوقف) [ 1: الااحتة{ ] الرَِّحيمِ  الرَّمحم نِ  اللَّهِ  ِبسم
د  } واالبتداء  واالبتداء [4: السابقة السورة{ ]الدِّينِ  يـ وممِ  م اِل ِ } على الوقف وحنو [2: السورة السابقة{ ]المع ال ِمني   ر بِّ  لِلَّهِ  احلم مم

ت ِعني   و إِيَّاك   نـ عمب د   ِإيَّاك  } ِلح ون   ه م   و أ ول ِئ   } وحنو [5: السابقة السورة] {ن سم { ك ا ر وا الَِّذين   ِإنَّ } واالبتداء [5: البقرة{ ]المم ام
ءٍ  ك لِّ  ع ل ى اللَّه   ِإنَّ } وحنو[6: السابقة السورة]  رةالسو { ]ر بَّك م   اعمب د وا النَّاس   أ يُـّه ا ي ا} واالبتداء [20:السابقة السورة{ ] ق ِدير   ش يم

 .226/ 1، العشر القراءات يف النشر ،[21: السابقة
أما يف حال تقدير عامل حنو لاظة "واذكر" فاي هذه احلالة  ،"قوله ليس بتمام على اعتبار "إذ" متعلق بلاظة الغافلني فائدة:( 1)

 ،لف املصنف الداين. وخا329ص ،مرجع سابق ،القطع واالئتناف ،يكون الوقف على غافلني تاماً. ووافق املصنف النحاس
أمحد بن عبد الكرمي بن حممد  ،حيث قال "متام".ووافق املصنف األمشوين 324ص  ،مرجع سابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا

)القاهرة: دار  ،ت: عبد الرحيم الطرهوين منار الهدى في بيان الوقف واالبتدا، ،هـ(1100بن عبد الكرمي املصري الشافعي )ت:
 .191ص ،م(2008 ،احلديث

، ت: حممد عبد اخلالق عظيمة المقتضب،هـ( 285)ت:  ،حممد بن يزيد بن عبد األكرب الثماىل األزدي ،أبو العباس ،( املربد2)
 ،إعراب القرآن ،.النحاس3/54 ،مرجع سابق ،. الزجاج1/365 ،مرجع سابق ،.ابن السراج4/249 ،)بريوت: عامل الكتب(

 . 2/192 ،مرجع سابق

ت: عبد املنعم شرح الكافية الشافية ،هـ(672)ت:  ،أبو عبد اهلل مجال الدين حممد بن عبد اهلل الطائي اجلياين ،( ابن مال 3)
)مكة املكرمة: جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي كلية الشريعة والدراسات  ،1ط ،أمحد هريدي
 .2/1087 ،مرجع سابق ،. املرادي1324-3/1323 ،( ،اإلسالمية



 يوسف سورةتحقيق                        الَحوفي لإلمام القرآن علوم في البرهان
 

 121

و ِت   {}تـ قمص صم } نصب بـ {ر ؤمي اك  } ،(1)عظم شأنه، أنه صغري ال إرادة التحقري   ،{ع ل ى ِإخم

وحذفت {فـ ي ِكيد وا}، الااء جواب النهي، فلذا نصب هبا {فـ ي ِكيد وا} ،(2){تـ قمص صم }تعلق بـم

يمًدا}متعلق بـ يكيدوا،  {ل    }النون عالمة النصب،  مستأنف  {إنَّ الشَّيمط ان  }،(3)مصدر {ك 

، الكاف {بِي   ر بُّ   و ك ذ ِل   جي مت  }، {ع د و  م ِبني   }متعلق بـ {ِلإلمِنمس انِ } ،{ِإنَّ }فلذا كسرت 
واملعىن: كما أعطاك الرؤيا، كذل  يعطي  االجتباء، وهو  ،(4)متعلقة مبا دل عليه املعىن، فهي منصوبة

معطوف {ويـ ع لِّم    } ،(5)حصلته لناس ، ومنه جبيت املاء يف احلوض امشتق من جبيت  الشيء إذ

ت ه  }، {يـ ع لِّم    } متعلقة بـ {ِمنم }، {ِمنم ت أمِويِل األم ح اِديثِ }، {جيمت ِبي   }على وي ِتمُّ نِعمم 

، {علي }معطوف على  {و ع ل ى آ ِل يـ عمق وب  }، {ي ِتمُّ }متعلق بـ {علي   }، {علي 

                                                           

 .4/356مرجع سابق، ،. درويش2/654 ،مرجع سابق ،( ابن الصائغ1)
 . 2/79 ،مرجع سابق ،. الدعاس4/450 ،مرجع سابق ،( درويش2)

 ،هـ(538)ت:  ،أبو القاسم جار اهلل حممود بن عمرو بن أمحد ،. الزخمشري2/192 ،مرجع سابق ،إعراب القرآن ،( النحاس3)
أبو القاسم جنم  ،. النيسابوري2/444 ،هـ( 1407 ،)بريوت: دار الكتاب العريب ،3ط تنزيل،الكشاف عن حقائق غوامض ال

ت: حنيف بن حسن  إيجاز البيان عن معاني القرآن، ،هـ(550)ت: حنو  ،الدين حممود بن أىب احلسن بن احلسني
 .4/66 ،هـ( 1415،)بريوت: دار الغرب اإلسالمي ،1ط،القامسي

 .2/722 ،مرجع سابق ،التبيان في إعراب القرآن ،. العكربي2/192 ،مرجع سابق ،القرآنإعراب ( النَّحَّاس، 4)
 /دو ،ت: د مهدي املخزومي العين، ،هـ(170أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم البصري )ت:  ،(  الاراهيدي5)

 .11/146 ،مرجع سابق ،يب اللغةتهذ ،. األزهري اهلروي6/192 ،)دار ومكتبة اهلالل( ،إبراهيم السامرائي
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ا} ك م ا أ مت َّه ا } ،(1)، الكاف للتشبيه يف موضع نصب نعت ملصدر حمذوف، أي: إمتاما{ك م ا أ مت َّه 

اأ مت َّ } متعلق بـ {ع ل ى أ بـ و يم      {ِإبـمر اِهيم  و ِإسمح ا   } ،(2)غاية{قـ بمل  }، و{ِمنم قـ بمل  }، وكذا {ه 

اسم  {آ ي ات  }الم توكيد،  {ل ق دم } ومل ينصرفا للعجمة والتعريف، ،(3){أ بـ و يم   }بدال من 

و تِهِ }، و{ك ان  } متعلق بـ  "لسَّائِِلني  "ا ،(4)االستقرار عىناخلرب متعلق مب {يف ي وس ف  و ِإخم

 {ِإذم }، {ِإذم ق ال وا ل ي وس ف  } وتقرأ آية، ويكون معناها اجلنس، ،(5)ألن معناهن العربة {ي ات  آ  }

الالم الم توكيد، ويوسف رفع  {ل ي وس ف  } ظرف العامل فيه ما تعلقت به الالم من املعىن،

ب ة  }، {أ ح بُّ  }   وحرفا اجلر يتعلقان بـ ،(6)اخلرب {أ ح بُّ ِإىل  أ بِين ا}باالبتداء، و ابتداء {و حن من  ع صم

ٍل م ِبنيٍ }وخرب،  نعت {م ِبنيٍ }االستقرار، و متعلقة مبعىن و"يف"  الالم توكيد، {ِإنَّ أ ب ان ا ل ِاي ض ال 

لٍ } لـ  . {ض ال 

 القول في القراءة

                                                           

 مشكل إعراب القرآن، ،.القيسي2/192 ،مرجع سابق ،إعراب القرآن ،.النحاس92-3/91 ،مرجع سابق ،( الزجاج1)
 .1/380 ،مرجع سابق

 .2/200 ،مرجع سابق ،إعراب القرآن( النَّحَّاس، 2)
مرجع  ،مشكل إعراب القرآن ،.القيسى3/313 ،مرجع سابق ،إعراب القرآن ،.النحاس4/335 ،مرجع سابق ،( الزجاج3)

 .2/626 ،سابق
 .2/493 ،مرجع سابق ،. اخلراط457-4/456 ،مرجع سابق ،( درويش4)
 ،أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن عيسى بن حممد املري ،. ابن أيب ز م ِنني2/192 ،مرجع سابق ،إعراب القرآن ،( النحاس5)

 ،1ط ،حممد بن مصطاى الكنز-ت: أبو عبد اهلل حسني بن عكاشة ،ر القرآن العزيزتفسي ،هـ(399اإللبريي املالكي )ت: 
 .1/381 ،مرجع سابق ،مشكل إعراب القرآن ،. القيسي2/317 ،م(2002-ه1423 ،)القاهرة: الاارو  احلديثة

 .2/193مرجع سابق، ،إعراب القرآن ،( النحاس6)
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فمن فتح: جعلها ياء الناس،  ،(2)باتح الياء، وقرأ الباقون: بكسرها {ي ا بـ ين َّ } ( 1)قرأ حاص

على اإلفراد،  {آي ة  لِلسَّائِِلني  }كسر: حذفها، وجعل الكسر دالة عليها، وقرأ ابن كثري:   ومن
فاجلمع: ملعىن عرب، ألن أمر يوسف وحديثه كان فيه عرب، ويشهد لذل ،   ،(3) والباقون على اجلمع

دم ك ان  يف ل ق  }واإلفراد على عربة تنوب عن عرب، ويشهد للتوحيد قوله:   ،كتبها يف الشواذ بالتاء

 .{ق ص ِصِهمم ِعبـمر ة  

 القوُل في المعنى والتفسير :

واهلل أعلم: قال يعقوب ليوسف ال تقصص رؤياك هذه على إخوت  فيحسدوك فـ ي بـمغ وك  عىنامل
او ة ته، و ي ِطيع وا ِفي  الشَّيمط ان، إن الشيطان آلدم وبنيه عدو قد بان هلم عداو  ،المغ و اِئل، و يـ ن اِصب وك المع د 

فاحذر الشيطان أن يغوي إخوت  باحلسد منهم ل  إن أنت قصصت عليهم رؤياك، وإمنا قال 

                                                           

 ،1، طعتدالميزان اال هــ، قارئ أهل الكوفة. الذهيب،180-90 ،غريةحاص بن سليمان بن امل ،أبو عمر ،( األسدي بالوالء1)
 ،مرجع سابقغاية النهاية في طبقات القراء،. ابن اجلزري، 1/261 ،م (1963-هـ1382 ،)بريوت: دار املعرفة للطباعة والنشر

 ،1ط يب التهذيب،،تهذه(852.ابن حجر،أبو الاضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )ت: 1/254
 .2/400،هـ (1326 ،)اهلند: مطبعة دائرة املعارف النظامية

. النيسابورى ، أبو بكر أمحد بن 2/46 ،مرجع سابق ،معاني القراءات. األزهري اهلروي، 344( ابن جماهد، مرجع سابق،ص2)
ران ، )دمشق: جممع اللغة ، ت: سبيع محزة حاكيميالمبسوط في القراءات العشر ،هـ(381)ت:  ،احلسني بن ِمهم

ت: سعيد  ،حجة القراءات ،هـ(403أبو زرعة )ت: حوايل  ،. ابن زجنلة ،عبد الرمحن بن حممد1/244 ،م(1981،العربية
 .1/355)دار الرسالة( ،األفغاين

زهري  ت: العنوان في القراءات السبع، ،هـ(455( ابن خلف،أبو طاهر إمساعيل بن سعيد املقرئ األنصاري السرقسطي )ت: 3)
عبد اهلل بن عبد املؤمن بن  ،. ابن املبارك تاج الدين أبو حممد1/110 ،هـ (1405 ،زاهد وخليل العطية )بريوت: عامل الكتب

 ،1ط ،ت د.خالد املشهداين الكنز في القراءات العشر، ،هـ(741الوجيه بن عبد اهلل بن على الت اجر الواسطي  املقرئ )ت: 
 .2/512م( 2004-هـ 1425 ،دينية)القاهرة: مكتبة الثقافة ال
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و ك ذ ِل   جي مت ِبي   }وقولُُه تعالي:. (1)يعقوب ذل  ألنه قد كان تبني من إخوته له قبل ذل  حسدا

الشمس ، يقول تعايل خمربا عن قول يعقوب البنه يوسف، هكذا كما أراك رب  الكواكب، و {ر بُّ   

قال: عبارة الرؤيا،  {و يـ ع لِّم    ِمنم ت أمِويِل األم ح اِديثِ } ،(2)والقمر سجودا، فكذل  يصطاي  رب 

ت ه  علي } ،(3)قول ابن زيد وهو معىن ِتي اره و ت عليمه ِإيَّاك  ت أمِويل { و ي ِتمُّ نِعمم  ِتب ائِِه ِإيَّاك  و اخم بِاجم

األم ح اِديث
 {و ع ل ى آ ِل يـ عمق وب  }من فقه احلديث الذي هو حكمه،  املعىن ، وهو ما يؤول إليه(4)

ك م ا أ مت َّه ا ع ل ى } مع القرابة والعشرية،جيواآلل  ،(5)أي: على أهل دين يعقوب وملته وذريته وغريهم

ِيِه إسحا  ِبِذبمٍح  ،رباختاذه إبراهيم خليال، و تـ نمِجي ته ِمن  النَّا {أ بـ و يم   ِمنم قـ بمل  ِإبـمر اِهيم  و ِإسمح ا    و ف دم

مبواضع الاضل، ومن هو أهل لالجتباء  {ِإنَّ ر بَّ   ع ِليم  }،(1)هذا حنو ما روي عن عكرمة( 6)ع ِظيم 

 (.2)يف تدبريه خلقه{ح ِكيم  }والنعمة، 
                                                           

 .13/13 ،مرجع سابق ،( ابن جرير1)
 .2/476 ،مرجع سابق ،. الثعليب15/559 ،مرجع سابق ،( ابن جرير2)
أبو حممد حميي السنة احلسني بن مسعود بن حممد  ،.البغوي9/64 ،مرجع سابق ،. الثعليب13/15 ،مرجع سابق ،( ابن جرير3)

)بريوت:  ،1ط ،ت: عبد الرزا  املهدي ،معالم التنزيل في تفسير القرآن=تفسير البغوي ،ـ(ه510بن الاراء الشافعي )ت: 
 .2/476 ،هـ( 1420 ،دار إحياء الرتاث العريب

 .1/304 ،مرجع سابق ،أسباباً.نصر واهلاليل له قيض ،أمراً -تعاىل-اهلل أراد : إذافائدة (4)
 ،نبوءة بيت كانوا آل السالم فقد عليه-اخلليل إبراهيم آل يف متوارث ؤىالر  : تعبريفائدة.13/16 ،مرجع سابق ،( ابن جرير5)

 عليهم أنعم مبا إبراهيم آل على اهلل أفضال ولده. فائدة: بيان يذبح أنه املنام يف-السالم عليه-إبراهيم وقد رأى ،سريرة وصااء

 .75 ،1/84 ،مرجع سابق ،وأحاادا . نصر واهلاليل أنبياء  آباءً  فجعلهم
 على قولني. من الذبيح : قد اختلف أهل العلم سلااً وخلااً اختالفاً كبرياً يف تعينيفائدة في مسألة من هو الذبيح( 6)

 :فوائد منهاإىل  أشريوقبل التعرض هلذه املسألة 
وقوف على أو كالم  م ،أواًل: مل يثبت حديث صحيح مرفوع نصاً يف حتديد من هو الذبيح فكلها روايات منقولة عن أهل الكتاب

 .صلى اهلل عليه وسلم –قائله ال يصح رفعه للنيب 
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وال تقارع أدلة من قال أنه  ،فحقيقة قد استدلوا بأدلة واهية جدًا ال تقارن ،ثانياً: بالنسبة ملن قال أن الذبيح هو )إسحا (
 )إمساعيل(. 

وسيأيت إن شاء اهلل بيان  ،لعكس صحيح يف ذل بل ا ،ثالثاً: نسبة القول بأن الذبيح هو )إسحا ( أنه قول اجلمهور غري صحيحة
 ذل .

 أقوال أهل العلم يف تعيني من هو الذبيح: 
 : واختلاوا يف الذبيح على قولني: 3/547مرجع سابق  ،قال اإلمام ابن اجلوزي

وأبو موسى  ،ودوابن مسع ،والعباس بن عبد املطلب ،وعلي بن أيب طالب يف رواية ،أحدمها: أنه )إسحا ( قاله عمر بن اخلطاب
 ،والقاسم بن أيب بزة ،وعبيد بن عمري ،ومسرو  ،ووهب بن منبه ،وكعب األحبار ،وأنس ،وأبو هريرة  يف رواية ،األشعري  يف رواية
طويت له األرض حىت محله إىل املنحر مبىن  ،ويقولون: كانت هذه القصة بالشام واختاره ابن جرير والقرطيب. ،ومقاتل بن سليمان

 يف ساعة.
ويوسف بن  ،وجماهد ،والشعيب ،وسعيد بن املسيب ،واحلسن البصري ،وعبد اهلل بن سالم ،والثاين: أنه )إمساعيل( قاله ابن عمر

 وعبد الرمحن بن سابط. ،والربيع بن أنس ،وحممد بن كعب القرظي ،وأبو صاحل ،مهران
ويوسف بن  ،وأبو اجلوزاء ،والشعيب ،وجماهد ،عطاء وروى عنه ،فروى عنه عكرمة أنه )إسحا ( ،واختلات الرواية عن ابن عباس

 وروى عنه سعيد بن جبري كالقولني. ،أنه )إمساعيل( ،مهران
 وكذل  عن أمحد روايتان.  ،روايتان ،والسدي ،وقتادة ،والزهري ،وعكرمة ،وعن سعيد بن جبري

ح إمساعيل عليه السالم. قال: وروي عن (: )ومسعت أيب يقول: الصحيح أن الذبي10/3223،وقال ابن أيب حامت يف )تاسريه
وحممد بن كعب  ،والشعيب ،وجماهد ،واحلسن ،وسعيد بن جبري ،وسعيد بن املسيب ،وأيب الطايل ،وأيب هريرة ،وابن عمر ،علي
 أهنم قالوا: الذبيح إمساعيل(. ،وأيب صاحل ،وأيب جعار حممد بن علي ،القرظي

(: )وإمساعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعني ومن 1/71 ،زاد المعادقال العالمة ابن القيم يف )
يقول: هذا  -قدس اهلل روحه-ومسعت شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،وأما القول بأنه إسحا  فباطل بأكثر من عشرين وجهاً  ،بعدهم

ويف لاظ:  ،اهلل أمر إبراهيم أن يذبح ابنه بكرهمع أنه باطل بنص كتاهبم فإن فيه: إن  ،القول إمنا هو متلقى عن أهل الكتاب
والذي غر أصحاب هذا القول أن يف التوراة اليت  ،وال يش  أهل الكتاب مع املسلمني أن إمساعيل هو بكر أوالده ،وحيده

اليهود ولكن  ،ألهنا تناقض قوله: اذبح بكرك ووحيدك ،بأيديهم اذبح ابن  إسحا . قال: وهذه الزيادة من حترياهم وكذهبم
ويأىب اهلل إال أن  ،وأن يسوقوه إليهم وحيتازوه ألناسهم دون العرب ،وأحبوا أن يكون هلم ،حسدت بين إمساعيل على هذا الشرف

 جيعل فضله ألهله.
واحتجوا له  ،(: )الصحيح عن مجهور العلماء أن الذبيح هو )إمساعيل( عليه السالم2/237 اإلبهاجوقال السبكي االبن يف )

من القرآن دليال على ذل  يقارب القطع أو يقتضي القطع بذل   -رضي اهلل عنه -واستنبط والدي ،لها ظاهرة غري قطعيةبأمور ك
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بالولد من اهلل تعاىل كانت مرتني: مرة يف قوله: }و ق ال  ِإينِّ -عليه السالم-وهو: أن البشارة اليت وقعت إلبراهيم ،مل يسبقه إليه أحد
ِديِن )ذ اِهب  ِإىل  ر يبِّ س   ٍم ح ِليٍم )100( ر بِّ ه بم يل ِمن  الصَّاحِلِني  )99يـ هم ( فـ ل مَّا بـ ل غ  م ع ه  السَّعمي  ق ال  ي ا بـ ين َّ 101( فـ ب شَّرمن اه  بِغ ال 

ن اِم أ ينِّ أ ذمحب     ف انمظ رم م اذ ا تـ ر ى ق ال  ي ا أ ب ِت افـمع لم م ا تـ ؤمم ر  س ت    ،ِجد ين ِإنم ش اء  اللَّه  ِمن  الصَّابِرِين { سورة الصافاتِإينِّ أ ر ى يِف المم 
فهاتان اآليتان قاطعتان يف أن هذا املبشر به هو الذبيح. وقوله تعاىل: }و اممر أ ت ه  ق ائِم ة  ف ض ِحك تم فـ ب شَّرمن اه ا  .102–99اآلية:

ء  ع ِجيب  )( ق ال تم ي  71بِِإسمح ا   و ِمنم و ر اِء ِإسمح ا   يـ عمق وب  ) ا بـ عمِلي ش يمًخا ِإنَّ ه ذ ا ل ش يم ({ سورة 72ا و يـمل ىت  أ أ ِلد  و أ ن ا ع ج وز  و ه ذ 
بل قالت -عليه السالم -ومل يكن سؤاال من إبراهيم ،. فقد صرح يف هذه اآلية أن املبشر به فيها إسحا 72– 71اآلية: ،هود
وأما البشارة األوىل  ،م ملا جاءت املالئكة إليه بسبب قوم لوط وهو يف أواخر أمرهوكان ذل  يف الشا ،نه شيخإهنا عجوز و إامرأته 

فعلمنا بذل  أهنما بشارتان يف وقتني بغالمني:  ،ولذل  سأله ،ملا انتقل من العرا  إىل الشام حني كان سنه ال يستغرب فيه الولد
 فقطعنا بأنه إمساعيل وهو الذبيح. ،وهو غريه ،والثانية: قبل ذل  بسؤال ،أحدمها: بغري سؤال وهو إسحا  صرحياً 

 ( أشار إىل حجج قوية بأن الذبيح هو إمساعيل عليه السالم.12/378 فتح الباريوابن حجر العسقالين يف )
 وقال ابن حبيب وأهل العرا  وأكثر العلماء)إمساعيل(. ،(: )قال مال : الذبيح )إسحا (4/160 الذخيرةقال القرايف يف )
نه إويف القاموس -عليه السالم-(: )واملختار أن الذبيح إمساعيل354ص ،حاشيته على مراقي الفالحاوي يف )وقال الطح
 األصح(.

 ،(: بعد أن سا  أدلته بأن الذبيح إمساعيل عليه السالم قال: فتعني أن يكون هو إمساعيل2/453 تفسيرهوقال ابن كثري يف )
 احلمد واملنة. وهذا من أحسن االستدالل وأصحه وأبينه وهلل

 هذا ما أردت مجعه يف عجالة واقتضاب لكي يتضح شيئ  من الصواب يف تعيني من هو الذبيح.
 لقوة األدلة واهلل تعاىل أعلى وأعلم. -عليه السالم-والذي أميل إليه أن الذبيح هو إمساعيل

هـ. 105ن خلق كثري من الصحابة، تويف سنة وقد روى ع ،املكثرين واملاسرين ،أحد أعالم التابعني ( عكرمة موىل ابن عباس،1)
ت: د. عبد اهلل أمحد  ،تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ،ه397حممد بن عبد اهلل بن أمحد بن سليمان بن زبر ت:  ،الربعي

 .246-244/ 9 ،مرجع سابقالبداية والنهاية،. ابن كثري، 1/253 ،ه(1410 ،سليمان احلمد)الرياض: دار العاصمة
ابن  قال بالسيا  والسبا . ترتبط مدلوالت هلا اآليات هبا ختتم اليت : الصااتفائدة .13/16 ،مرجع سابق ،ير( ابن جر 2)

 بتمجيد ِإنَّ ر بَّ   ع ِليم  ح ِكيم { )تذييل : ومجلة}  " ،هـ(1393)ت:  ،حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر التونسي ،عاشور

 فعلمه ،ذل  لقبول خلقها الاصائل ألنه هلذه الصاحلة بالناوس علمه هو فعلمه ،وحكمته علمه وفق كائنة على وإهنا ،النعم هذه

 ،هـ(1984 ،)تونس: الدار التونسية للنشر ،1ط ،التحرير والتنوير .مواضعها املناسبة يف النعم وضع وحكمته ،سابق هبا
12/217. 
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و تِِه آ ي ات  لِلسَّائِِلني  }وقولُُه:  خوته عرب أي: لقد كان يف يوسف وإ {ل ق دم ك ان  يف ي وس ف  و ِإخم
صلى اهلل عليه وسلم، وذل  -اً عن أخبارهم وقصصهم، وإمنا أراد تعاىل بذل  نبيه حممد (1)للسائلني
ن اهلل إمنا أنزل هذه السورة على نبيه يعلمه ما لقي  يوسف من إخوته من احلسد، مع إأنه يقال: 

رِِكي قـ ر يمشمكرمة اهلل إياه تسلية له بذل ، مما لقى ِمنم ِإذ اي ته و أ ق ارِبه مِ  نم م شم
(2.) 

أي: لقد كان يف يوسف  {ِإذم ق ال وا ل ي وس ف  و أ خ وه  أ ح بُّ ِإىل  أ بِين ا ِمنَّا} وقوله تعالى:

أ ح بُّ ِإىل  أ بِين ا }من أمه  ليوسف وأخوه :وإخوته آيات ملن سأل عن نبأهم، حني قال إخوة يوسف

ب ة  }، {ِمنَّا ال واحد له من لاظه، والعصبة: من عشرة إىل ( 4)وهي مجع ،(3)أي: مجاعة {و حن من  ع صم

خطأ من فعله وإيثاره يوسف وأخاه من أمه علينا باحملبة، ويعين  {ِإنَّ أ ب ان ا ل ِاي } مخسة عشر رجال،
عن ناسه إنه خطأ ملن تأمله ونظر إليه. وقد تضمنت اآليات: البيان عما ( 5)باملبني: أنه خطأ بني  

ن كتمان صاحبه حال النعمة ما أنكر لئال حيمله على ما ال جيوز، ويزين له ما ال يوجبه احلسد م
حيسن، والبيان عما يوجبه إخالص الطاعة هلل جل وعز، من اجتباء املطيع وتعليم التأويل، وإمتام 
النعمة عليه وعلى آله ممن ميسه أمره، والبيان عما توجبه العربة من طلب إخبار من تقدم مما فيه 

                                                           

ويهتم مبعرفتها.  ،جيب على املتدبر للقرآن أن يسأل عنهامشحونة بالدروس والعرب اليت -عليه السالم-: سورة يوسففائدة( 1)
 ،وحكمته وتوفيق أقداره-تعاىل-وهذا ما دعا كثريا من أهل العلم على إحصائها يف مصنااهتم أو التنويه على ذل . بيان قدرة اهلل

ن يلتمس وجه العربة يف أن آئ للقر وتربيته هلم وحسن عنايته هبم للسائلني عنها وعلى املسلم القار  ،صطاى من عبادهاولطاه مبن 
عليه السالم. العالمات اليت أقامها اهلل يف األناس واآلفا  للداللة على وحدانيته وكماله -القصص القرآين كله وخاصة قصة يوسف

 .101-98-1/95 ،مرجع سابق ،نصر واهلاليل وتنزيهه.
)دار الكتب العلمية،  ،ت: أمحد صقر غريب القرآن، ،ـ(ه276)ت:  ،أبو حممد عبد اهلل بن مسلم ،( ابن قتيبة الدينوري2)

 .13/17 ،مرجع سابق ،.ابن جرير1/212 ،م(1978-هـ 1398 ،)لعلها مصورة عن الطبعة املصرية(
 .13/18 ،مرجع سابق جرير،( ابن 3)
 ( كذا يف األصل ولعل الصواب "اسم مجع" الستقامة املعىن واهلل أعلم.4)

 ،مرجع سابق ،.الثعليب2/181 ،بحر العلوم ،هـ(373نصر بن حممد بن أمحد بن إبراهيم )ت:  أبو الليث ،( السمرقندي5)
5/199. 
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عتبار ملن اعترب، والبصرية ملن فك ر كما كان يف يوسف وإخوته من املعترب، والبيان عما يوجبه ظهور اال
  التاضيل باحملبة من احلسد على تل  املنزلة كما كان يف أمر يوسف مع إخوته.

:  القوُل في الوقف  والتمام 

يمًدا}  ( 3)عند نافع (2)متام{ا   ِإبـمر اِهيم  و ِإسمح  }، {ع د و  م ِبني  }وكذل   ،(1)كاف{ك 

ب ة  }، {ع ِليم  ح ِكيم  }وعند غريه،  ٍل م ِبنيٍ  }ويف ،(4)كاف{و حن من  ع صم  كاف أيضا.{ض ال 
 وقوله تعالى: 

ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ   ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ژ 

ہ  ہ ہ ھ    ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ   ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  

  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ   ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى     ائ ائ ەئ ەئ 

وئ وئ ۇئ ۇئ   ۆئ  ۆئ ۈئ    ۈئ ېئ  ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ   ی ی 

 ژی ی جئ      حئ مئ ىئ  

  ،عطف عليه، واهلاء ماعول{ اطمر ح وه  }، و{اقـمتـ ل وا}نصب بـ{ي وس ف  }أمر ،{اقـمتـ ل وا}

ه  أ بِيك مم } ،(5)ماعول ثان على حذف حرف اجلر {أ رمًضا} ه  أ بِيك مم }  ،{خي مل  ل ك مم و جم  {و جم

                                                           

 . 329ص ،مرجع سابق ،القطع واالئتناف ،( النحاس1)

 . 191ص ،مرجع سابق ،وهو كاف عند األمشوين املرجع السابق. ،القطع واالئتناف ،( النحاس2)

غاية النهاية في م(. ابن اجلزري، 785هـ = 169محن بن أيب نعيم الليثي بالوالء املدين)( ناِفع القارِئ هو نافع بن عبد الر 3)
 .8/5 ،مرجع سابق ،. الزركلي160/ 3،طبقات القراء

 املرجع السابق. ،( األمشوين4)

عبد الرمحن  ،. أبو زيد الثعاليب3/480 ،مرجع سابق ،.ابن عطية2/49 ،مرجع سابق ،التبيان في إعراب القرآن ،( العكربي5)
 ،عادل أمحد عبد املوجود-ت: حممد علي معوض الجواهر الحسان في تفسير القرآن، ،هـ(875بن حممد بن خملوف )ت: 

 .2/250 ،هـ( 1418 ،)بريوت: دار إحياء الرتاث العريب ،1ط
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 {ِمنم بـ عمِدهِ }،(1)فلذل  حذفت منه النون {خي مل  }عطف على {و ت ك ون وا}، {خي مل  } رفع بـ

 ،{ق اِئل   }متعلق بـ{ِمنـمه مم }،{و ت ك ون وا}خرب{قـ ومًما ص احِلِني  }و،متعلق مبعىن االستقرار

ك نمت مم   ِإنم }،"أ لمق وه  و" الذي هو (2)جواب األمر{يـ لمت ِقطمه  }،{أ لمق وه  }متعلق بـ{غ ي اب ِت اجلم بِّ }

 ،استاهام {م ا{}ل     م ا}مشروط به وجوابه ما تقدم{ك نمت مم }(3)حرف شرط{ِإنم {}ف اعلني  

يف {ال  ت أمم نَّا}اخلرب متعلق باالستقراروالتقدير: أي شئ ل {ل    }اسم  تام يف موضع رفع باالبتداء

النون من تأمن ونون  (5)اوضع نصب ماعول تأمن، واألصل تأمنوالنون واأللف يف م ،(4)موضع احلال
رفعت لسان  هبما رفعة واحدة، فصار حرفاً فالضمري، فالتقى حرفان من جنس واحد فوجب اإلدغام 

لإلعالم بأن النون من تأمن:  ،وثانيه ماتوح، ومجهور القراء على اإلمشام ،(6)واحداً مشدداً أوله ساكن
باعل ذل ،مع لاظ  بالنون (7)ذل :أن  تشري إىل الضمة من غري صريت كانت مرفوعة،ووجه

                                                           

 . 9/131 ،مرجع سابق ،القرطيب .2/193 ،مرجع سابق ،إعراب القرآن ،( النحاس1)

أبو الطيب حممد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف اهلل  ،. الِقنَّوجي2/194 ،مرجع سابق ،القرآنإعراب  ،( النحاس2)
عين بطبعِه وقد م له وراجعه: ع بد اهلل بن إبراهيم فتُح البيان في مقاصد القرآن، ،هـ(1307)ت:  ،احلسيين البخاري

 .6/295 ،م(1992-هـ 1412 ،)ب ريوت: املكتبة العصريَّة للطب اعة والن شمر ،1ط،األنص اري
 .12/387 ،مرجع سابق ،( صايف3)
 .2/724 ،مرجع سابق ،التبيان في إعراب القرآن ،( العكربي4)
 .3/1216 ،مرجع سابق ،(م2007-هـ 1428 ،)اإلمارات: الشارقة ،1ط ،جامع البيان في القراءات السبع ،( الداين5)
هداية القاري إلى تجويد كالم  ،هـ(1409العسس املصري الشافعي )ت:  عبد الاتاح بن السيد عجمي بن السيد ،( املرصاي6)

 .1/235 ،)املدينة املنورة: مكتبة طيبة( ،2ط ،الباري
(كذا يف األصل: "صريت" والصواب "صويت" وقد ذكرها أبو شامة فقد نقل كالم احلويف ونسبه إليه فقال: وقال أبو احلسن 7)

وصاة ذل  أن  تشري إىل الضمة من غري صوت  ،لإلعالم بأن النون من "تأمن" كانت مرفوعةاحلويف: مجهور القراء على اإلمشام 
 .1/532 ،مرجع سابق ،أبو شامة ،مع لاظ  بالنون املدغمة
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 {و ِإنَّا ل ه  ل ن اِصح ون  {}ت أمم نَّا}متعلق بـ{ع ل ى ي وس ف  }(1)-وهو شئ حيتاج إىل دغمةامل

يقال:مل بين أمس وأعرب و {غ ًدا}وكذا{أ رمِسلمه     }متعلق بـ{م ع ن ا}متعلق بـ ناصحون{ل ه  }

كذل ، وكان أمس أحق بالضمري،   ألن أمس مضمر باأللف والالم،و"غد" ليساجلواب،   {غ ًدا}

ألنه على معهود، ألنه قد مضى وعلم، وهلذا مت أمس وتقصر غدًا لنقصان "غد" يف معناه، بأنه مل 

عطف عليه،  {و يـ لمع بم } جواب لألمر جمزوم، {يـ رمت عم } يكن بعد ومت أمس ألنه قد وجد وعلم،

حرفا مقام احلركة  (3)حركة، وأضاف يضافألن اجلازم إذا مل  ،(2)واألصل نرتعي، حذفت الياء للجزم
يقال: رتع فالن يف ماله إذا أناقه ت حذف، كما حتذف احلركة، وأصل الرتع: التوسع باملالذ يف اجلها

 : (4)يف شهواته، قال القطامي
 (5)ك المائة الرِّتَاَعائَوبـَْعَد عطا ***أُكْفًرا بـَْعَد َردِّ الَمْوت  َعنِّي

                                                           

 . "رياضة".كما قال أبو شامة "وهو شيء حيتاج إىل رياضة " نقال عن احلويف املرجع السابق ،( بياض باألصل مبقدار كلمة1)

 . 9/140 ،مرجع سابق ،. القرطيب224//3 ،مرجع سابق ،. ابن عطية2/195 ،مرجع سابق ،إعراب القرآن ،( النحاس2)

 " الستقامة املعىن واهلل أعلم. فصادو  حركة فداصي مل( كذا يف األصل ولعل الصواب "3)

امي: شاعر غزل فحل. كان التغليب امللقب بالقط ،أبو سعيد ،من بين جشم بن بكر ،( هو عمري بن ش ييم بن عمرو بن عباد4)
 ،الليثي ،أبو عثمان عمرو بن حبر بن حمبوب الكناين بالوالء ،ه(.  اجلاحظ 130وأسلم. )ت:  ،من نصارى تغلب يف العرا 

. البيت من قصيدته وهي قصيدة طويلة مدح 7/474 ،هـ(1424 ،)بريوت: دار الكتب العلمية،2ط الحيوان، ،هـ(255)ت: 
وحض قيسا وتغلب على الصلح. قال ابن قتيبة الدينوري: كان القطامي أسره زفر يف احلرب اليت   ،اليبهبا زفر بن احلارث الك
فقال:  ،وأطلقه كعطية،  وأعطاه مائة من اإلبل ،عليه ومنَّ  ،فحال زفر بينهم وبينه ،فأرادت قيس قتله ،كانت بني قيس وتغلب

...إىل آخر األب  ومِت ع ينِّ
رًا بـ عمد  ر دِّ امل . وأ رمت ع الغيمث  أ ي 2/713 ،هـ( 1423 ،)القاهرة: دار احلديث ،الشعر والشعراءيات. أك ام

ٍن: ت قلَّب ِفيِه أ كاًل و ش رمبًا ،أ نمبت م ا تـ رمت ع ِفيِه اإِلبل ن  يِف م اِل ف ال  وإِبل رِتاع. وأ رمت ع  القوم : و قـ ع وا  ،وغ يث م رمتِع: ذ و ِخصب. ور ت ع ف ال 
ِل   ك أل  ر تِع ،ه و  ع ل ى النَّس ِب ك ط ِعمو   ،يف ِخصب  ،مرجع سابق ،بتصرف.ابن جرير ...8/113 ،مرجع سابق ،ابن منظور ،و ك ذ 

 .9/139 ،مرجع سابق ،. القرطيب5/201 ،مرجع سابق ،. الثعليب18/272
 .1/41 ،جع سابقمر  ،إعراب القرآن ،. النحاس3/95 ،مرجع سابق ،. الزجاج13/25 ،مرجع سابق ،( ابن جرير5)
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ز ن يِن أ نم ت  } ب وا ِبهِ ل ي حم ه   {ِبهِ }بـ حيزنين، ( 1)وما عملت فيه يف موضع رفع {أ نم }، {ذم

ب وا}متعلق بـ ه  ئمب  } مستأنف، {و أ خ اف  }،{ت ذم يف موضع نصب بـ  {أ نم }،{أ نم ي أمك ل ه  الذِّ

ئمب  ق ال وا ل ِئنم أ  } ،{غ اِفل ون  } متعلق بـ {ع نمه  }، {و أ نـمت مم ع نمه  غ اِفل ون  } ،(2){أ خ اف  } ك ل ه  الذِّ

ب ة   ب ة  }،(3)، "إن" اليت للشرط، دخلت عليها الم القسم{و حن من  ع صم ابتداء وخرب يف {و حن من  ع صم

( 5)جواب ال عمل هلا ""إذن ،{إِنَّا ِإًذا خل  اِسر ون  } ،(4)موضع حال، أي: وهذه حالنا يف االجتماع

 يف هذا املوضع لتوسطها. 

بالنون فيهما، {يـ رمت عم و يـ لمع بم }ابن كثري، وأبو عمرو، وابن عامر: قرأ  القوُل في القراءة :
، فمن قرأ بالنون: فعلى (6)االباقون: بالياء فيهما، وكلهم جزم العني، إال أهل احلرمني: فإهنم كسرامه

ت ِبق  }اإلخبار عن مجاعتهم، وشاهده:  ن ا ن سم بـم سف، ، ومن قرأ بالياء: فعلى اإلخبار عن يو {ِإنَّا ذ ه 
ألهنم أرادوا ماله يف اخلروج من الاائدة، ومل يريدوا ما هلم يف ظاهر األمر، ومن جزم العني: أراد الرتعة 
وهي السعة يف اخلصب، يقال: فالن راتع، أي: خم مِصب، ومن كسر العني: أراد ترتعي من الرعي 

وورش  ه الكسائيز ترك مه {الذِّيب  }مبعىن، مث حذف الياء وبقي الكسرة، و ىوارتع ىيقال: رع
                                                           

 .1/381 ،مرجع سابق ،عراب القرآنمشكل إ ،.القيسي2/195 ،مرجع سابق ،إعراب القرآن ،( النحاس1)
الموسوعة  ،هـ(1414إبراهيم بن إمساعيل )ت:  ،. األبياري1/381 ،مرجع سابق ،عراب القرآنمشكل إ ،( القيسي2)

 .4/228 ،هـ(1405 ،)مؤسسة سجل العرب ،1ط ،القرآنية
أبو عبد اهلل حممد بن عمر  ،. فخر الدين الرازي2/423 ،مرجع سابق ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،لزخمشري( ا3)

 .18/427 ،هـ( 1420 ،)بريوت: دار إحياء الرتاث العريب ،4ط ،مفاتيح الغيبهـ( 606)ت:  ،بن احلسن بن احلسني التيمي
 .18/423 ،مرجع سابق ،. فخر الدين الرازي2/446 ،ع سابقمرج ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،( الزخمشري4)
 .12/392 ،مرجع سابق ،( صايف5)
من يرتع  العنيوكسر  ،وقرأ الباقون فيهما بالياء ،فقرأ ابن كثري وأبو عمرو وابن عامر بالنون فيهما "ويلعب يرتع"( )واختلاوا( يف 6)

النشر في القراءات . ابن اجلزري، العنيوأسكن الباقون  ،لني خبالف كما تقدموأثبت قنبل الياء فيها يف احلا ،وابن كثري ،املدنيان
 .2/293 ،مرجع سابق ،العشر
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واليزيدي عن أيب عمرو، وإذا خاف اهلمزة آثر اإلدغام، والباقون: باهلمزة، وكذل  أبو عمرو إذا حقق 
فاهلمز على أنه مشتق من تذائب الريح إذا جاءت، من كل  جانب، مشب ه بالريح بسرعته  ،اهلمزة

 وخاته، وترك اهلمز على 

يف الوصل، فقرأ أهل احلرمني  {م ِبنٍي  اقـمتـ ل وا} التخايف،واختلف يف كسر التنوين وضمه من
تبع الضم أتبع الكسر الكسر، ومن ضم: أ، فمن كسر: (2): بالضم، والباقون بالكسر(1)والكسائي

الضم، ألن اهلمزة إذا ابتدأت: كانت مضمومة بضم ثالث الاعل، ألنه من قتل يقتل فك ره الكسر  مث 
الضم  بعدها
 . 

اقـمتـ ل وا }املعىن ـــــ واهلل أعلم ــــ: قال إخوة يوسف بعضهم لبعض: التفسير :القوُل في المعنى و 

ه  أ بِيك مم }مكانا من األرض،  {ي وس ف  أ ِو اطمر ح وه   فإنه متعل قه بيوسف،  {ِمنم }، {خي مل  ل ك مم و جم

                                                           

إمام يف اللغة والنحو والقراءة من  (ه189 :ت) ،الكويف ،أبو احلسن علي بن محزة بن عبد اهلل األسدي بالوالء ،الكسائي (1)
منها "معاين القرآن" و" املصادر" و"احلروف" و"  ،ن سبعني عاما، وله تصانيفع ،أهل الكوفة. ولد يف إحدى قراها. وتويف بالري  

 .1/535،مرجع سابق ،غاية النهاية في طبقات القراء. ابن اجلزري، 1/330،مرجع سابق ،القراءات" وغريهم. ابن خلكان
أن ابن ذكوان يقرأ بالكسر خبالف : ياهم من ذل  أن ابن عامر يقرأ بالكسر والصواب عنه أن هشاما يقرأ بالضم و فائدة (2)
. وقال "مبني  اقتلوا"حيث ذكر القاعدة العامة يف هذا الباب )التقاء احلرف الساكن مع األفعال املبدوءة هبمزة الوصل حنو  ،عنه

ك مم  ،ف م ِن اضمط رَّ })واختلاوا( يف: كسر النون وضمها من رمحه اهلل:  زِئ  }من  وحنوه الدال {و أ ِن اشمك رم  ،و أ ِن احم تـ هم والتاء  {و ل ق ِد اسم
ر جم }من  {ق ِل انمظ ر وا ،ق ِل ادمع وا}وشبهه والالم من حنو  {و ع ي وٍن ادمخ ل وه ا ،و م ت ش ابٍِه انمظ ر وا ،ف ِتياًل انمظ رم }والتنوين من  {و ق ال ِت اخم

ر ج واوالواو من  { ،أ ِو ادمع وا ،}أ ِو اخم كنان يبتدأ ثانيهما هبمزة مضمومة فقرأ عاصم ومحزة بكسر الساكن مما اجتمع فيه سا أ ِو انـمق صم
 ،واختلف عن ابن ذكوان ،وقرأ الباقون بالضم يف ذل  كله ،ووافقه أبو عمرو يف غري الالم ،األول وافقهما يعقوب يف غري الواو

 ،العالء عن الرملي عن الصوريوكذل  نص احلافظ أبو  ،فروى النقاش عن األخاش كسره مطلقا حيث أتى ،وقنبل يف التنوين
يف }بِر محم ٍة ادمخ ل وا اجلم نَّة {وكذل  روى العراقيون عن ابن األخرم عن األخاش واستثىن كثري من األئمة عن ابن األخرم 

{األعراف ت ثَّتم ِبيث ٍة اجم ذكر املهدوي وهو الذي مل ي ،وبذل  قرأ احلافظ أبو عمرو من طريقه ،يف إبراهيم فضم التنوين فيهما }و خ 
والوجهان صحيحان عن ابن ذكوان من  ،ومل يستثن شيئا " قلت " ،وروى الصوري من طريقيه الضم مطلقا ،وابن شريح غريه

 .2/225 ،مرجع سابق ،النشر في القراءات العشر. ابن اجلزري، واهلل أعلم -طريقيه روامها عنه غري واحد



 يوسف سورةتحقيق                        الَحوفي لإلمام القرآن علوم في البرهان
 

 133

يعنون أهنم يتوبون من {و ت ك ون وا ِمنم بـ عمِدِه قـ ومًما ص احِلِني  }،(1)قد شغله عنا وصرف وجهه عنا إليه
واختلف يف من قال  ،(2)قتلهم يوسف، فيكونون بتوبتهم من قتله بعد هالك يوسف قوما صاحلني

تـ ل وا ي وس ف  }منهم وروي عن  ،(5)هو رويبل كان أكرب القوم :(4)وابن إسحا  (3)فقال معمر {ال  تـ قم

فـ ل نم }: هو الذي قال: (6)اكجماهد: أنه مشعون، وقيل: هو يهودا وكان من أشدهم، وقال الضح

                                                           

ب أخف الضررين قاعدة شرعية عمل هبا األولون قال السعدي: "إن بعض : ارتكافائدة.13/19 ،مرجع سابق ،( ابن جرير1)
ا والعزم على التوبة قبل وقوع الذنب. وقال ابن اجلوزي: مالشر أهون من بعض فارتكاب أخف الضررين أوىل من  ارتكاب أعظمه

لعلماء: هكذا يكون املؤمن يهيء ويف قصتهم نكتة عجيبة وهو أهنم عزموا على التوبة قبل الذنب.قال السمرقندي: وقال بعض ا
 .1/116مرجع سابق، ،التوبة قبل املعصية.نصر واهلاليل

 .13/19 ،مرجع سابق ،( ابن جرير2)
يقال: إنه ولد يف سنة عشر ومائة يف الليلة اليت مات فيها  النحوي العالمة، ،أ ب و عبيدة التيمي البصري ،( معمر بن املثىن3)

أخبار النحويين  ،هـ(368أبو سعيد )ت: ،احلسن بن عبد اهلل بن املرزبان السريايف ،ايف(. السري 209احلسن البصري.)ت:
 1373 ،)مصر: مصطاى البايب احلليب ،املدرسني باألزهر الشريف-وحممد عبد املنعم خااجي ،ت: طه حممد الزيين البصريين،

مرجع  ،سالم َوَوفيات المشاهير َواألعالمتاريخ اإل. الذهيب ، 5/235 ،مرجع سابق ،. ابن خلكان55-52ص ،(م1966-هـ
 . 9/445 ،سابق

ومن حااظ  ،املدين: من أقدم مؤرخي العرب من أهل املدينة وله السرية النبوي ة ،( حممد بن إسحا  بن يسار املطليب بالوالء4)
 .6/28،مرجع سابق،م(. الزركلي 768هـ =  151احلديث وسكن بغداد فمات فيها. )

 .13/20 ،مرجع سابق ،. ابن جرير1/317 ،مرجع سابق ،عبدالرزا وته(. )كان أكرب إخ (5)
صاحب  ،ومسلم بن مزاحم ،أخو حممد بن مزاحم ،وي قال: أبو حممد اخلراساين ،( الضحاك أبو القاسم بن مزاحم اهلاليل6)

ياة العصاري البصري . الشيباين، أبو عمرو خلياة بن خياط بن خل6/302 ،هـ(. ابن سعد، مرجع سابق105)ت:  التفسير
. 1/568 ،م(1993-هـ1414 ،، ت: سهيل زكار )لبنان: دار الاكر للطباعة والنشر والتوزيعطبقات خليفةهـ، 240ت: 

،: طبع حتت مراقبة: حممد عبد املعيد خان دائرة التاريخ الكبيرهـ( ،256البخاري ،حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية )ت: 
 .13/291 ،مرجع سابق ،. املزي713/،1 ،الدكن( ،)اهلند: حيدر آباد ،املعارف العثمانية
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 وقال: ابن عباس: بئر بالشام ،(1)وقيل اجلب: بئر ببيت املقدس {أ بـمر ح  األم رمض  ح ىتَّ ي أمذ ن  يل أ يب 

واجلب: البئر اليت مل تطو  مسيت،(2)
 (: 4)ألهنا قطعت قطعا، ومنها اجملبوب قال األعشىبذل :(3)

 (5)ورُقّيـــــــــــَت أسباَب السماء بسّلم   *** ُجّب َثمان يَن قامةً  ف ي كنتَ  لئن

أي:  {يـ لمت ِقطمه  بـ عمض  السَّيَّار ةِ }و ،(6) وغيابة اجلب قعره، وغيابة كل شئ: ما غاب عن 

ما أقول لكم، قال  {ف اِعِلني  }أي:  {ِإنم ك نمت مم ف اِعِلني  } ،يأخذه بعض مارة الطريق من املسافرين
 (.7)ألعرابابن عباس: التقطه بعض ا

أي: قال إخوة يوسف إذ تآمروا بينهم وأمجعوا على  {ي ا أ ب ان ا م ا ل    ال  ت أمم نَّا} وقوله تعالى:

فترتكه معنا  {ي ا أ ب ان ا م ا ل    ال  ت أمم نَّا ع ل ى ي وس ف  } الارقة بينه وبني والده يعقوب لوالدهم يعقوب:
ل ؤ ه   وحنن له ناصحون حن  وطه  و ن كم
(1.) 

                                                           

 . 1/318 ،مرجع سابق ،عبدالرزا  )بئر بيت املقدس(. (1)

 .13/22 ،مرجع سابق ،( ابن جرير2)
 .2/416 ،مرجع سابق ،. ابن اجلوزي222/ 3 ،مرجع سابق ،( ابن عطية3)
هــ(، من شعراء الطبقة األوىل يف  7)ت:  ،بين قيس بن ثعلبة الوائلي من ،أبو بصري ميمون بن قيس بن جندل ،( أعشى قيس4)

أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد  ،. ابن حزم األندلسي59-1/52وأحد أصحاب املعلقات. فسمي )صن اجة العرب(. ،اجلاهلية
. ابن عساكر، أبو 2/319 ،م(2003-هـ 1424 ،)بريوت: دار الكتب العلمية ،3ط ،جمهرة أنساب العرب ،هـ (456)ت: 

ه(، ت: عمرو بن غرامة العمروي،)لبنان: دار الاكر للطباعة والنشر والتوزيع، 571القاسم علي بن احلسن بن هبة اهلل )ت: 
 .61/327 ،م ( 1995-هـ 1415

 .3/168 ،مرجع سابق ،. الزجاج2/28 ،مرجع سابق ،( سيبويه5)
 .2/416 ،مرجع سابق ،( ابن اجلوزي6)
 .13/23 ،مرجع سابق ،( ابن جرير7)
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من الرعي أي يرعى اإلبل،   (3)"أي: "ياتعل (2){أ رمِسلمه  م ع ن ا غ ًدا يـ رمت عم و يـ لمع بم }وقوله تعالى:
وحنن حافظوه من أن يناله سوء أو شيء تكرهه  ،(4)أي: أرسله معنا يلهو وينعم وينشط يف الصحراء

: كان اإلخبار عنهم  وعنه، ومن ، من قرأ بالياء: كان اإلخبار عن يوسف، ومن قرأ بالنون(5)أو يؤذيه
  (.6)جزم العني من يرتع: كان من اخلصب، ومن كسر العني: كان من الرعي

ب وا ِبهِ } وقوله تعالى: ه  ز ن يِن أ نم ت ذم قال يعقوب هلم إين ليحزنين أن تذهبوا به معكم   {ِإينِّ ل ي حم

ق ال وا ل ِئنم أ ك ل ه  }به. ( 7)ال تشعرون إىل الصحراء خمافة عليه من الذئب أن يأكله، وأنتم عنه غافلون

ب ة   يف ( 8)أي: قال إخوة يوسف لوالدهم يعقوب: لئن أكل يوسف الذئب {الذِّئمب  و حن من  ع صم
                                                                                                                                                                                     

الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من  ،القيسي .13/24 ،مرجع سابق ،( ابن جرير1)
 ،م(2008-هـ1429 ،)جامعة الشارقة: كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،1ط ،ت: أ.د الشاهد البوشيخي فنون علومه،

5/3510. 
هذا وقد أخروا  اللعب للكبار كما للصغار بال نكري ودون استهجان والرياضة هامة بعد األكل.قال العلمي: : جوازفائدة( 2)

ويف املساء  ،لاظ اللعب عن الرتع يف قوهلم ألبيهم ؟ ألن احسن وقت للرياضة البدنية يف وقت الصباح بعد تناول لقيمات يسرية
 ،نصر واهلاليل ،ويف كالم الناس: تعش  ومتش  ولو خطوتني. ناس املرجع السابق ،وقت الربد بعد ان يكون قد تناول طعام الغداء

 .159-1/158 ،مرجع سابق
مرجع  ،النشر في القراءات العشركما هو يف قراءة أهل احلرمني ابن اجلزري،   العين( هذا على قراءة من يقرأ يرتِع بكسر 3)

 .2/292سابق،
)بريوت:  ،1ط ،ت: حممد حسني مشس الدين تفسير القرآن العظيم، ،بن كثري. ا26 ،13/27 ،مرجع سابق ،( ابن جرير4)

 .4/320 ،هـ( 1419 ،منشورات حممد علي بيضون ،دار الكتب العلمية
 .15/572 ،مرجع سابق ،( ابن جرير5)
اص أبو ح ،. ابن عادل6/449 ،مرجع سابق ،. السمني6/246 ،مرجع سابق ،. أبوحيان3/95 ،مرجع سابق ،( الزجاج6)

ت: الشيخ عادل أمحد عبد  اللباب في علوم الكتاب، ،هـ(775سراج الدين عمر بن علي احلنبلي الدمشقي النعماين )ت: 
 .11/32، م(1998-ه1419 ،)لبنان: دار الكتب العلمية ،1ط ،املوجود والشيخ علي حممد معوض

 .13/29 ،مرجع سابق ،( ابن جرير7)
 .1/162 ،مرجع سابق ،نصر واهلاليل ت كثرية الذئاب.: فيه داللة بأن أرضهم كانفائدة (8)
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الصحراء وحنن أحد عشر رجال معه حناظه، وهم العصبة، أي: اجلماعة، إنا إذًا لعجزة مبا 
ربح سالمتها. وقد تضمنت اآليات: البيان عما واخلسران: إتالف الناس، كما أن أعظم ال،(1)نكون

يوجبه احلسد من محالن الناس على عظيم األمور من قبل احملسود، أو تعريضه للقتل"اإللقاء يف 
كما كانت حال يوسف مع إخوته، والبيان عما يوجبه الوقوف بني شر ين ال بد من ( 2)املهال "

القائل إذا رأى أنه ال بد من أحدمها، والبيان عما أحدمها من اختيار أنقصهما شر ا، كما أشار هذا 
يوجب احليلة من التلطف يف املسألة ليتم األمر الذي ق صد له عما فعل إخوة يوسف حني سألوا 
أباهم إرساله معهم، والبيان عما يوجبه حال من طلب اللهو واللعب من غري مراعاة واجب، وال 

احلزن عند الارا  مع سوء الظن حبوادث الزمان،  جائز، والبيان عما يوجبه شدة اإلشاا  من
وعوارض اآلفات، والبيان عما  يوجبه اغتصاب نايس ما يف يدي اإلنسان من كونه يف حكم اخلاسر 

 بالعجز، والتحسر على اخلسران، وما حلق من النقصان.

:  القوُل في الوقف  والتمام 

وكذا  ،(5){حل  اِفظ ون  }، وكذا (4){ِإنم ك نمت مم ف اعلىن  }، وكذا (3)متام{ص احِلِني  }

       .(7){خل  اِسر ون  }وكذا   ،(6){غ اِفل ون  }

 وقولُُه عزَّ وجلَّ: 
                                                           

. وكذا 13/29 ،مرجع سابق ،(كذا يف األصل: "مبا نكون" ولعل الصواب"هالكون" للسيا  وبنحو ما ذكره ابن جرير1)
 .3513/ ،مرجع سابق ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،القيسي

 يف املهال " الستقامة املعىن. ( كذا يف األصل ولعل الصواب "أو تعريضه للقتل واإللقاء2)

مرجع  ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،. ورؤوس اآلي بعد "كافية" الداين330ص ،مرجع سابق ،القطع واالئتناف ،( النحاس3)
 .191ص ،مرجع سابق ،كاف.  وهو "كاف" عند األمشوين   ويرى"يرتع ويلعب" 325ص ،سابق
 وكذا "حلافظون" وكذا "غافلون". .192ص ،مرجع سابق ،( وهو كاف عند األمشوين4)

 .192ص ،مرجع سابق ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،وكذا عند األنصاري املرجع السابق. ،(وهو كاف عند األمشوين5)
 املرجع السابق. ،وهو كاف عند األمشوين املرجع السابق. ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،( األنصاري6)

 املرجع السابق. ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،( وهو حسن عند األنصاري7)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پڀ ڀ    ڀ   ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ژ 

ٿ    ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ      ٹ ٹ ڤ    ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ   

ڄ ڄڄ ڄ ڃ    ڃ ڃ ڃ چ چ  چ چ ڇ ڇ  ڇ  ڇڍ ڍ ڌ ڌ 

ک ک گ گ گ گ  ڳ ڳ ڳڳ  ڎ ڎ ڈڈ ژ ژڑ  ڑ ک   ک

 ژڱ ڱ    ڱ ڱں ں ڻڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ب وا}الااء جواب ما أخرب به عنهم، وملا ظرف مضاف إىل  {فـ ل مَّا}  ،(1){ذ ه 

ب وا}متعلق بـ {ِبهِ } ب وا}عطف على {و أ مجم ع وا} ،{ذ ه  يف  {أ نم }، {أ نم جي مع ل وه  } ،{ذ ه 

، {جي مع ل وه  } متعلقه بـ {يف }، {بِّ يف غ ي اب ِت اجلم  }موضع نصب على حذف اخلافض، 

ن ا إِل يمهِ } يـم ن ا} متعلق بـ {إِل يمهِ }، {و أ ومح  يـم الم قسم مؤكد بالنون  {ل تـ ن بِّئـ نـَّه مم } ،{أ ومح 

ع ر ون  }، {ل تـ ن بِّئـ نـَّه مم }متعلق بـ {بِأ ممرِِهمم } ،(2)الشديدة ابتداء وخرب يف موضع  {و ه مم ال  ي شم

  ،(5)وجواب ملا حمذوف ،(4)وهم غري عاملني  {ل تـ ن بِّئـ نـَّه مم }: أي ،(3)احلال

                                                           

 .1/73، مرجع سابق، الكشف عن حقائق غوامض التنزيل( الزخمشري، 1)
 .2/450 ،مرجع سابق ،( الزخمشري2)
 ( املرجع السابق.3)

ر: اهليئة )مص ،3ط ،ت: إبراهيم البسيوين لطائف اإلشارات،هـ( 465عبد الكرمي بن هوازن بن عبد املل  )ت:  ،( القشريي4)
هـ( 505أبو القاسم برهان الدين تاج القرآء حممود بن محزة بن نصر )ت: حنو  ،. الكرماين2/173 ،املصرية العامة للكتاب(

 ،. ابن عطية1/529 ،بريوت: مؤسسة علوم القرآن( ،)جدة: دار القبلة للثقافة اإلسالمية غرائب التفسير وعجائب التأويل،
 . 3/225 ،مرجع سابق

ألن قوله:  ،و أ مجم ع وا{ ،وكذل : }فـ ل مَّا ذ ه ب وا ،انـمت ح ى بِن ا ،وإمنا الكالم: فـ ل مَّا أ ج زمن ا س اح ة  احلم يِّ  ،دخل الواو يف جواب"ملا"( فأ5)
هو أم  من قوله فـ ل مَّا ذ ه ب وا بِِه أمثبت« ملا». واختلف العلماء يف جواب 15/575 ،مرجع سابق ،"أمجعوا" هو اجلواب.ابن جرير

ت ِبق { اآلية ] ،فقيل: هو مثبت حمذوف؟ ن ا ن سم بـم أي: ملا كان كذا وكذا}ق ال وا ي ا أ ب ان ا{  ،[12/17وهو قوله: }ق ال وا ي ا أ ب ان ا إِنَّا ذ ه 
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  ،(3)، والواو زائدة مؤكدة(2)وقيل اجلواب: أمجعوا ،(1)تقديره: عظمت فتنتهم أو كرب ما قصدوا له

 كما 

                                                                                                                                                                                     

و يف تزاد عندهم الوا ،وهذا مذهب الكوفيني ،هو قوله: أوحينا والواو صلة« ملا»واستحسن هذا الوجه أبو حيان. وقيل: جواب 
ِبنِي و ن اد يـمن اه { ،«وإذا ،وحىت ،ملا»جواب  ل م ا و تـ لَّه  لِلمج  . 104 ،103اآلية:  ،الصافات ،وعلى ذل  خرجوا قوله تعاىل: }فـ ل مَّا أ سم

 وقول  امرِئ القيس:  ،73اآلية:  ،الزمر ،وقوله تعاىل: }ح ىتَّ ِإذ ا ج اء وه ا و ف ِتح تم أ بـمو ابـ ه ا{
 ن ا س اح ة  احلم يِّ و انـمت ح ى ... بِن ا ب طمن  ح قمٍف ِذي ر ك اٍم ع ق نـمق لِ فـ ل مَّا أ ج زم 

فقيل: إن تقديره فعلوا به ما  ،واختلف يف تقديره ،وهو قول ،حمذوف« ملا»أي: ل مَّا أ ج زمن ا س اح ة  احلم يِّ و انـمت ح ى. وقيل: جواب 
ب وا  { عظمت فتنتهم. وقدره بعضهم: }فـ ل مَّا ذ ه ب وا فعلوا من األذى.وقدره بعضهم: }فـ ل مَّا ذ ه  بِِه و أ مجم ع وا أ نم جي مع ل وه  يِف غ ي اب ِة اجلم بِّ

{ جعلوه فيها. واستظهر هذا األخري أبو حيان ؛ ألن قوله: } و أ مجم ع وا  ،يوسف ،أ نم جي مع ل وه  { ِبِه و أ مجم ع وا أ نم جي مع ل وه  يف غ ي اب ِة اجلم بِّ
حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين )ت:  ،. يدل على هذا املقدر. والعلم عند اهلل تعاىل. الشنقيطي15اآلية: 
. 2/205 ،(م1995-هـ 1415 ،)لبنان: دار الاكر للطباعة والنشر والتوزيع ،أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ،هـ(1393
 بتصرف....

أبو القاسم  ،. ابن جزي3/158 ،مرجع سابق ،البيضاوي. "قصدوا إليه له" وضرب الناسخ على كلمة "إليه" ( كذا يف األصل1)
 ،ت: الدكتور عبد اهلل اخلالدي التسهيل لعلوم التنزيل، ،هـ(741الكليب الغرناطي )ت:  ،حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهلل

 ،مرجع سابق ،.احلليب6/248 ،،مرجع سابق ،. أبو حيان1/382 ،هـ( 1416 ،)بريوت: شركة دار األرقم بن أيب األرقم ،1ط
6/454. 
 .12/233 ،مرجع سابق ،. ابن عاشور13/30 ،مرجع سابق ،( ابن جرير2)
 مسألة فيما يعني بالحرف الزائد؟ (3)

ود أن احلرف إمنا زيد يف النظم وإن كان املقص ،فال معىن لذكر الوظياة البالغية حينئذ ،إن كان معناه الزيادة اليت دخوهلا كخروجها
فالقدماء يعربون بـ)الزيادة( و)احلشو( و)الصلة(  ،فحينئذ ينبغي أن ال يسمى زائًدا. فاملسألة متعلقة باالختالف االصطالحي ،ملعىن

لسيا  مل وإمنا يقصدون أنه لو حذف من ا ،أو أنه زيد لغري معىن ،ولكنهم ال يقصدون أن هذا اللاظ دخوله كخروجه ،وحنو ذل 
مع  ،يكن الكالم ملحونًا وال خارًجا عن قوانني العربية. والظاهر واهلل أعلم أن العلماء املتقدمني مل ياردوا هذا املبحث بالتصنيف

كان للنحويني النصيب  األكرب من الكالم يف  أهنم تكلموا يف هذه املسألة كالما منثورا يف مواطن وروده وخاصة يف القرآن الكرمي.و
ومل يتعرضوا للوظياة البالغية إال  ،ولكنهم قصروا كالمهم يف األعم األغلب على الوظياة النحوية وصحة الرتكيب ،الباب هذا
 نادرًا.
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إال أن مرادهم بذل  أهنا زيدت لضرب من  ،ومع أن أكثر النحويني يوجد يف كالمهم التعبري  بالزيادة يف القرآن وكالم العرب
ويعربون بالصلة ألهنا يتوصل هبا إىل زنة أو إعراب مل يكن عند حذفها كما قال ابن  ،ابن يعيشالتأكيد كما قال بعضهم ك

 واستقامته كما قال السيوطي. ،أو لتزيني اللاظ: احلاجب
 وأما البالغيون فقد تعرضوا هلذه املسألة إمجاال وتاصيال: 

وخاصة أصحاب االجتاه  ،ة إال وجدت كالما فيها للماسرينحتتمل الزياد -عز وجل -أما التاصيل فقل أن ترى آية يف كتاب اهلل
 وابن عاشور. ،واأللوسي ،والسمني احلليب ،وأيب حيان ،كالزخمشري ،النحوي والبالغي

أو كادت على أن الكالم البليغ ميتنع أو يندر أن يوجد فيه الزيادة احملضة اليت يكون دخوهلا   ،وأما اإلمجال فقد اتاقت كلمتهم
 ،ولذل  نبهوا على أن القرآن ال حيتوي على شيء زائد ،فإذا كان هذا من شروط الكالم البليغ فهو يف القرآن أوىل ،كخروجها

وأن حذف هذه احلروف  ،ونبهوا على أن النحويني إذا ذكروا الزيادة واحلشو وحنو ذل  فإن مقصودهم بذل  ضبط قوانني اإلعراب
 ،ويبقى بعد ذل  بيان الارو  الدقيقة بني معىن الكالم بالزيادة ومعناه بغريها ،ني العربيةال خيل باإلعراب وال خيرج الكالم عن قوان

تأويل تعرض هلذه املسألة باختصار يف ) هـ(276وتل  وظياة البالغي. وممن أشار إىل ذل  من القدماء: ابن قتيبة الدينوري )ت: 
: أشار إىل ذل  يف كتابه اجلامع كما نقله ابن سنان اخلااجي يف هـ(384( وجعلها من باب التوكيد. الرماين )ت: مشكل القرآن

ألن ذكرها أفصح من  ،( وجعلها من باب الاصاحةإعجاز القرآنهـ(: تعرض هلذه املسألة يف )388سر الاصاحة. اخلطايب )ت: 
 تركها.

"فأما زيادة )ما( يف قول  (:157-156( فقال )ص سر الفصاحةهـ(: تعرض هلذه املسألة يف )466ابن سنان اخلااجي )ت: 
وقوله تعاىل: }ف ِبم ا نـ قمِضِهمم ِميث اقـ ه مم ل ع نَّاه مم و ج ع لمن ا . 15٩اآلية:  ،اهلل تعاىل: }ف ِبم ا ر محم ٍة ِمن  اللَِّه لِنمت  هل  مم{ سورة آل عمران

وبعًدا به عن األلااظ  ،النظم ومتكيًنا للكالم يف الناس. فإن هلا هنا تأثريًا يف حسن 13اآلية:  ،قـ ل وبـ ه مم ق اِسي ًة{ سورة املائدة
 ،هـ(471أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد الاارسي )ت:  ،فعلى هذا ال يكون حشًوا ال يايد. اجلرجاين ،املبتذلة

-420-418-417-1/416 ،جدة: دار املدين( ،)القاهرة: مطبعة املدين ،قرأه وعلق عليه: حممود حممد شاكر أسرار البالغة،
 .وخالصة رأيه أن الزيادة املايدة تعين انتقال احلرف من داللته أو إحيائه األصلي إىل داللة أو إحياء آخر.423

 ،وجاء باوائد ولطائف ال نكاد جندها عند من سبقه ،( هلذه املسألة يف مواضعهاالكشافهـ(: تعرض يف )538الزخمشري )ت: 
ويوضح فائدهتا  ،ويربطها بالسيا  ،بل يبني الداللة املتعلقة بكل موضع ،وكيد كما يذكر السابقونفهو ال يتوقف عند جمرد الت

: " أين لو سلمت أن ذل  من اجملاز ألنكرت أن لاظة ،هـ(637نصر اهلل بن حممد )ت:  ،ضياء الدين ابن األثريويقول . البالغية
نعمة اليت الن هبا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هلم: وهي حمض الاصاحة: ولكنها وردت تاخيًما ألمر ال ،"ما" زائدة ال معىن هلا

فإنه معذور عندي يف أال يعرف ذل ؛ ألنه ليس فنه.  ،رمحه اهلل-ولو عري الكالم منها ملا كانت له تل  الاخامة. وأما الغزايل 
  وإما أن يكون متسمحا يف دينه واعتقاده. ،ا القولفإما أن يكون جاهال هبذ ،ومن ذهب إىل أن يف القرآن لاظا زائدا ال معىن له
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وذاك أن الوضاح الذي هو جذمية األبرش"كان ملكًا ما على شاطئ  ،كالذي حيكى عن الزباء ،وقد ورد مثلها يف كالم العرب
 ،العرب أن تقولهفهابت  ،وذل  أنه كان أبرص ،وكان يقال: جذمية األبرش وجذمية الوضاح ،وكانت الزباء ملكة اجلزيرة ،الارات

 ،وهو جاهلي" تزوجها ،فقالوا: جذمية الوضاح ،تااديا من الربص ،فقالت: "األبرش" وكانت تقول للذي به الربص: به وضح
وقالت: "أذات عرس  ،وقد ضارت الشعر من فوقه ضاريتني ،فلما دخل عليها كشات له عن فرجها ،واحلكاية يف ذل  مشهورة

 ولكنه شيمة ما أناس". ،وال من قلة األواس ،ز املواسإما إنه ليس ذل  من عو  ،ترى
ولو  ،وتعظيًما ألمره ،وإمنا جاءت لاظة "ما" ههنا تاخيًما لشأن صاحب تل  الشيمة ،فمعىن الكالم: ولكنه شيمة أناس

 وال يعرف ذل  إال أهله من علماء الاصاحة والبالغة. ،أسقطت ملا كان للكالم ههنا هذه الاخامة واجلزالة
كما يسموهنا يف موضع آخر كافة: أي  ،فإمنا يعنون به أهنا ال متنع ما قبلها عن العمل ،ول النحاة: إن "ما" يف هذه اآلية زائدةوق

ويف اآلية مل متنع عن العمل أال  ،فما قد كات "إن" عن العمل يف زيد ،كقول : إمنا زيد  قائم ،أهنا تكف احلرف العامل عن عمله
المثل السائر في هـ(  637لباء" عن العمل يف خاض "الرمحة". ابن األثري ضياء الدين نصر اهلل بن حممد )ت: ترى أهنا مل متنع "ا

 ،دار هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ( ،)القاهرة: الاجالة ،1ط ،بدوي طبانة ،ت: أمحد احلويف ،أدب الكاتب والشاعر
 بتصرف.  .... انتهى.2/75

ت:  البرهان في علوم القرآن، ،هـ(794أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر )ت:  ،ركشيوتعرض هلذه املسألة الز 
. 3/72 ،(م1957-هـ1376،)القاهرة: دار إحياء الكتب العربية عيسى الباىب احلليب وشركائه1ط ،حممد أبو الاضل إبراهيم

 ،أساليب القرآن فقال: "واعلم أن الزيادة واللغو من عبارة البصريني وتعرض هلا إمجاال يف نوع تاصيال يف باب احلروف واألدوات.
فإن مراد النحويني بالزائد من جهة  ،والصلة واحلشو من عبارة الكوفيني. واألومىل اجتناب مثل هذه العبارة يف كتاب اهلل تعاىل

قال الطرطوسي يف العمدة: زعم املربد وثعلب  ،كرهفمنهم من أن ،اإلعراب ال من جهة املعىن. وقد اختلف يف وقوع الزائد يف القرآن
وقد وجد ذل  على وجه ال يسعنا  ،والدمهاء من العلماء والاقهاء واملاسرين على إثبات الصالت يف القرآن ،أال صلة يف القرآن

وما جاء  فائدةه تكلم بغري ألن ،فذكر كثريا. وقال ابن اخلباز يف التوجيه: وعند ابن السراج أنه ليس يف كالم العرب زائد ،إنكاره
بعض ما ورد عند علمائنا  تمنه محله على التوكيد. ومنهم من جوزه وجعل وجوده كالعدم وهو أفسد الطر ". وبعد أن بين

 ،8طإعجاز القرآن والبالغة النبوية،  ،يف كتابه ،(1937السابقني يف هذا الباب نأيت إىل مصطاى صاد  الرافعي)ت: 
. فنجده يقول وملا كان األصل يف نظم القرآن أن تعترب احلروف 152ص ،م(2004-هـ1425 ،العريب )بريوت: دار الكتاب

استحال أن يقع يف تركيبه ما يسوغ احلكم يف كلمة زائدة أو حرف مضطرب أو ما  ،بأصواهتا وحركاهتا ومواقعها من الداللة املعنوية
بل نزلت كلماته منازهلا على ما استقرت عليه طبيعة  ،ليب البلغاءكما جتد من كل ذل  يف أسا ،جيري جمرى احلشو واالعرتاض

وارتبطت به سائر أجزاء املخلوقات صاة  ،وما قد يشبه أن يكون من هذا النحو الذي متكنت به ماردات النظام الكوين ،البالغة
وسدادها  ،وموقعها ،منها يف تألياهاكله على أحسن   لسان العربمث أدير  ،متقابلة حبيث لو نزعت كلمة منه أو أزيلت عن وجهها

 بتصرف من كتاب الرافعي وغريه. ...مل يتهيأ ذل  وال اتسعت له اللغة بكلمة واحدة.



 يوسف سورةتحقيق                        الَحوفي لإلمام القرآن علوم في البرهان
 

 141

 : (1)قال امرؤ القيس

َتَحـى ـا أَجْزنَـا َسـاَحَة الَحـيِّ وانـْ َقل ( 2)ي ق فــــــافب نـا َبطْـُن َخـْبت  ذ   ***فـََلمَّ  َعَقنـْ

: فلما أجزت  أحد احلي تنحى بنا، والوجه أن يكون اجلواب حمذوفا، لكن ال يزيد حرف عىنامل

نصب بـ جاءوا وعالمة  {أ ب اه مم } فعل وضمري ف اِعِلني ، {و ج اء وا} ،(1)له معىنيف كتاب اهلل ال 
                                                                                                                                                                                     

بالغيًة ألن الكتاب منزل  من عزيٍز حكيٍم فهو عزيز   فائدةً قلت: والذي أميل إليه واهلل أعلم أنه ليس يف القرآن حرف  زائد  ال يايد 
 ياقه وضبطه. واهلل تعاىل أعلم. وللتوسع يف هذه املسألة ينظر: يف كالمه حمكم  يف س

 د.هيااء عثمان عباس فدا. ،دكتوراه ،زيادة احلروف بني التأييد واملنع وأسرارها البالغية يف القرآن الكرمي -1
 الباحثة: سهري إبراهيم أمحد سيف. ،ماجستري الزيادة في القرآن الكريم، -2

 ديار كل ها شعره ىف وصاها الىت الديار وهذه. األوىل الطبقة من جند، أهل من وهو الكندى ، وعمر  بن حجر بن القيس امرؤ (1)
 حوايل كانت وفاته. 1/107 سابق، مرجع والشعراء، الشعر، الدينوري قتيبة ابن. م550 عام حوايل كانت وفاته. أسد بىن
 .2/11سابق، الزركلي،مرجع.عام
جر الكندي فلم ا أجزمنا ساح ة  احلي  وانـمت ح ى... بنا بطن  خ بمٍت ذي ِحق اٍف عق نق ِل )ذي ( البيت من معلقة امرئ القيس بن ح2)

ديوان امر ئ  ،م(545من بين آكل املرار )ت:  ،بن حجر بن احلارث الكندي ،ِحق اٍف( وليست ِذي ِقاــــــاف. اممر ؤ  الق يمس
. واخلبت: ما اطمأن من األرض 1/39 ،م(2004-هـ 425 ،املعرفة )بريوت: دار ،2ط ،اعتىن به: عبد الرمحن املطاوي القيس،
الوادي   كسارجل: ،والعقنقل ما ارتاع من األرض وغلظ ومل يبلغ أن يكون جبال.   والقف: قف  مجع  والقااف  واتسع. 

مطمئنة. واحلقف ع   ل(. قال: أجزنا: قطعنا. والساحة: الاناء. واخلبت: أرض  ،  ف ف ،)خ ب تالتاج العظيم املتسع. 
ويروى " ركام " أي بعضه فو  بعض. وعقنقل: متعقد متداخل بعضه يف بعض. والبيت  ،واجلمع حقاف ،من الرمل: املعوج

يريد: فلما أجزنا ساحة احلي انتحى. وهي نظري الواو يف قوله تعاىل: }ح ىتَّ  ،شاهد على أن الواو يف قوله: " وانتحى ": مقحمة
. الواو يف 97 – 96اآلية:  ،( و اقـمتـ ر ب  المو عمد  احلم قُّ{ سورة  األنبياء96ج وج  و م أمج وج  و ه مم ِمنم ك لِّ ح د ٍب يـ نمِسل ون  )ِإذ ا ف ِتح تم ي أم 

{ ". قال الاراء، أبو زكريا حيىي بن زياد )ت:  {: مقحمة. والاعل جواب للشرط "} ح ىتَّ ِإذ ا ف ِتح تم معاني  ،هـ(207}و اقـمتـ ر ب 
 306الورقة ، ت: أمحد يوسف جناتى/حممدعلى جنار/عبدالاتاح إمساعيل شلىب،)مصر: دار املصرية للتأليف والرتمجة ( )لقرآنا

ودخول الواو يف  ،حىت إذا فتحت اقرتب ،: } و اقـمتـ ر ب  المو عمد  احلم قُّ{ معناه واهلل أعلموقولُهُ (: 24059رقم  من مصورة الجامعة
{ ". ويف قراءة عبد اهلل }فـ ل مَّا ج هَّز ه مم جِب ه ازِِهمم ج ع ل  السِّ اجلواب يف }ح ىتَّ إِ  ق اي ة {. ذ ا{ مبنزلة قوله: " }ح ىتَّ ِإذ ا ج اء وه ا و ف ِتح تم

ل م ا و تـ لَّه  لِلمج ِبنِي ) . وقال امرؤ القيس: " ( و ن اد يـمن اه { معناها: "ناديناه"103ويف قراءتنا بغري واو. ومثله يف الصاات } فـ ل مَّا أ سم
 .9/142 ،مرجع سابق ،فـ ل مَّـا أج زمنـ ا... البيت " يريد "انـمت ح ـى".ابن جرير
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فعل مستقبل يف موضع  {يـ بمك ون  }ظرف العامل فيه جاءوا {ِعش اءً }النصب: ثبات األلف، 

ت ِبق  }أو جاءوا باكني، (، 2)احلال ن ا ن سم بـم ت ِبق  }، {ِإنَّا ذ ه  فعل مستقبل يف موضع احلال، أي:  {ن سم

ئمب  }ظرف العامل فيه تركنا،  {ِعنمد  }ذهبنا مستبقني،  الااء جواب ما أخربوا به،  {ف أ ك ل ه  الذِّ

اخلرب متعلق مبا يضمنه  {مب ؤمِمنٍ } اسم ما، و {أ نمت  }ما حرف ناي، و {و م ا أ نمت  مب ؤمِمٍن ل ن ا}

اسم كان األلف والنون، وخربها {و ل وم ك نَّا ص اِدِقني  }،{مب ؤمِمنٍ }متعلق {ل ن ا}املعىن، و

مٍ }، {ج اء وا}متعلقه بـ {ع ل ى}، {و ج اء وا ع ل ى ق ِميِصهِ }، {ص اِدِقني  } متعلق أيضا  {ِبد 

رًا}، {س وَّل تم } متعلق بـ  {ل ك مم }نعت لدم،  {ك ِذبٍ }،{واج اء  }بـ     نصب بـ{أ مم

يل  }، {س وَّل تم } الااء جواب فعلهم، وصرب رفع على إضمار مبتدأ أي: فأمري صرب {ف ص بـمر  مجِ 

يل  }مجيل، و أو اخلرب حمذوف تقديره: فصرب  ،(3)نعت لصرب، وجيوز أن يكون رفع باالبتداء {مجِ 
  ،(4) يلمجيل أوىل

                                                                                                                                                                                     

ت: حممد أبو  البرهان في علوم القرآن، ،هـ(794أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر )ت:  ،( الزركشي1)
أبو عبد  ،. ابن عرفة72/ 3 ،(م1957-ه1376 ،الباىب احلليب وشركائه)دار إحياء الكتب العربية عيسى  ،1ط ،الاضل إبراهيم

)تونس: مركز 1ط ،ت: د. حسن املناعي تفسير اإلمام ابن عرفة، ،هـ(803)ت:  ،اهلل حممد بن حممد الورغمي التونسي املالكي
بيان  ،هـ(1398ازي العاين )ت: عبد القادر حويش السيد حممود آل غ ،. ابن مال  3/331 ،(م1986 ،البحوث بالكلية الزيتونية

 .3/392م،1965-هـ 1382 ،)دمشق: مطبعة الرتقي ،1طالمعاني، 
 . 2/159 ،مرجع سابق ،إعراب القرآن ،. النحاس3/95 ،مرجع سابق ،(  الزجاج2)

ت: يوسف  مدارك التنزيل وحقائق التأويل ،هـ(710أبو الربكات عبد اهلل بن أمحد بن حممود حافظ الدين )ت:  ،( النساي3)
 ،. البيضاوي1/383 ،مرجع سابق ،ابن جزي .2/100 ،م(9981-هـ1419 ،)بريوت: دار الكلم الطيب ،1ط ،علي بديوي
 .3/158 ،مرجع سابق

 التبيان في إعراب القرآن، ،. العكربي1/41 ،مترجع سابق ،. الزجاج2/318 ،، مرجع سابقإعراب القرآن(  النَّحَّاس، ،4)
 .2/726 ،مرجع سابق
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 (: 1)وينشد 

يـــــــــــل ،  وك النَا ُمْبتَـلَـى *** تشكوا إليَّ َجَملي طُوَل السَُّرى ر  َجم   (2)َصبـْ

تـ ع ان  ع ل ى م ا ت ِصا ون  } تـ ع ان ، و {ع ل ى}ابتداء وخرب، و {و اللَّه  المم سم  {م ا}متعلقة بـ م سم

رفع بــ  {س يَّار ة  }، أي: على وصاكم، (3)مصدرا {تِصا ون  }الذي، وإن شئت كانت و عىنمب

نصب بـ أدىل،  {د لمو ه  } {ف أ دمىل  }نصب بـ أرسلوا،  {و ارِد ه مم } جاءت، والااء جواب جميئهم،
                                                           

مللبد بن حرملة. وهو ملبد بن حرملة الشيباين : شجاع من كبار الثوار يف  1/317 شرح أبيات سيبويه،( ونسبه السريايف يف 1)
فسري املنصور لقتاله  ،صدر أيام العباسيني. خرج يف أيام املنصور ومعه حنو ألف فارس فاستوىل على ناحية اجلزيرة. واستاحل أمره

 ،فثبت هلم ملبد ثباتا عجيبا حىت كاد يهزمهم ،. مث وجه إليه خازم بن خزمية يف مثانية آالف مقاتلجيوشا متتابعة اهنزمت كلها
 ،180: 5 أيب احلسن عز الدين البن األثريالكامل  ،م( 755هـ =  138فرشقوه بالنشاب فقتلوه مع مجع كبري من أصحابه)

له ترمجة  ،وكان من رجال احلديث 110و  100بني سنيت  ت)حرملة بن إياس(  ولعله ،ومل ينسبا أباه 170: ٩والطبري  181
-179" ص  فرحة األديب. لكن تعقبه الغندجاين يف " 7/287 ،مرجع سابق ،. الزركلي228: 2 تهذيب التهذيب موجزة يف
 ،ابن الوزير إمنا سئل أبو عبيدة عن قائله فقال: هو لبعض السواقني ،فقال: ليس بيت الكتاب للملبد بن حرملة الشيباين ،180

(، العواصم والقواصم في هـ840)ت:  ،عز الدين حممد بن إبراهيم بن علي بن املرتضى بن املاضل احلسين القامسي ،أبو عبد اهلل
)بريوت: مؤسسة الرسالة  ،3ط،وعل ق عليه: شعيب األرنؤوط ،وخرج أحاديثه ،حققه وضبط نصه الذب عن سنة أبي القاسم،

 واهلل أعلم بالصواب. .بتصرف....5/104 ،م(1994-هـ1415 ،للطباعة والنشر والتوزيع

( كذا يف األصل"تشكوا" بالتاء وألف اجلمع ولعل الصواب"يشكو" وكذل  "فكالنا" ولعل الصواب "وكالنا" لثبوهتما يف 2)
 مجاز القرآن، ،ـ(ه209معمر بن املثىن التيمى البصري )ت:  ،. أبو عبيدة1/64 ،مرجع سابق ،املراجع من حبر الرجز. سيبويه

ت: إبراهيم  ،تأويل مشكل القرآن ،. ابن قتيبة الدينوري1/303 ،هـ( 1381 ،)القاهرة: مكتبة اخلاجنى ،ت: حممد فواد سزك ني
.قال السَّمني: جيوز  أن يكون مبتدأً 2/54 ،مرجع سابق ،.الاراء1/71 ،(م2007 ،)بريوت: دار الكتب العلمية ،مشس الدين
مثَّ ذكر  قول  الشَّاعِر: يشكو  .أي: أمري صرب  مجيل   ،صرب  مجيل  أمثل  يب. وجيوز  أن يكون  خربًا حمذوف  املبتدإ أي: ،وخربه حمذوف

: حيتمل أن يكون مبتدأً أو خربًا كما تقدَّم  إيلَّ مج  لي ط ول  السُّر ى ِة مث َّ أشار  إىل قراءٍة شاذٍَّة يف اآلي صرب  مجيل  فِكالنا م بمتـ ل ى.وقال 
رَّج  عل ى أنَّ )صربًا( منصوب  على املصدرِ  ،وهي: )فصربًا مجياًل( ،الكرمية :  ،أي أنَّه ماعول  مطلق  لاعٍل حمذوفٍ  ،وخت  والتقدير 

: )ور وي البيت  أيًضا بالرفع والنَّصب عل ى ما تقدَّم.اصربي يا ناس  صربًا ( مرجع سابق ،مث َّ قال   .انتهى.6/458 ،واألمر  فيه ظاهر 

 .2/192 ،مرجع سابق ،إعراب القرآن ،( النحاس3)
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والااء جواب إرساهلم بتقدير: فأتى، فأدىل، ومجع دلو أ دمٍل يف القليل والكثري د يل بضم الدال 
قلبت الم الاعل ياء، وقلبت اهلاء الزائدة، مث أدغمت الياء  واألصل دلو، وعلى وزن فعول، ،(1)وكسرها

يف الياء، وفعلت ذل : ألن اجلمع باب الستثقال اجلمع وحرف العلة، ولنار  بني الواحد واجلمع، 
( 2)فمن ضم: فعلى األصل، ومن كسر: كرِه الكسر بعد الضم استثقاال له ويقال يف مجعه أيضا ِدالء 

ه إذا أرسلها ليستقي هبا يدهلا إداًل، ودالها يدلوها دلوا إذا مد ها ليخرجها، ويقال: أدىل الرجل دلو 

ر ى} فيقول: يا بشرى، ومثله هذا وقد تقدم القول  ،(3)نداء مضاف، ومنهم من ال يضيف {ي ا ب شم

م  } ،(4)فيه ا غ ال  يوسف،  راجعة على {و أ س رُّوه  }اهلاء يف  {و أ س رُّوه  ِبض اع ةً } ابتداء وخرب،{ه ذ 

نصب على احلال، أي: مبضوعة، وجيوز أن يكون ماعوال ثانيا، ويكون أسروه مبعىن  {ِبض اع ةً }و

، وما مبعىن {عليم  } متعلق بـ {مب ا}ابتداء وخرب، و {و اللَّه  عليم  مب ا يـ عمم ل ون  }،(5)جعلوه بضاعة
 الذي.  

                                                           

م( ،مرجع سابق ،تهذيب اللغة ،( األزهري اهلروي1) باب )د ل  ،مرجع سابق ،. زين الدين الرازي121/ 14 )ب اب الدَّال و الالَّ
الشرح المصباح المنير في غريب  ،هـ(770)ت: حنو ،أبو العباس أمحد بن حممد بن علي ،. احلموي الايومي1/107،ا(

 .1/199 ،)د ل و ( باب ،)بريوت: املكتبة العلمية(الكبير، 
ت: جمهرة اللغة هـ( 321أبو بكر حممد بن احلسن األزدي )ت:  ،. ابن دريد2/29 ،مرجع سابق ،العين ،( الاراهيدي2)

 ،مختار الصحاح ،تهذيب اللغة ،. ينظر املراجع2/682 ،م(1987 ،)بريوت: دار العلم للماليني ،1ط ،رمزي منري بعلبكي
 .9/130 ،مرجع سابق ،واأللوسي .المصباح المنير

 .347ص . ابن جماهد، مرجع سابق،1/194 ،مرجع سابق ،. الزجاج2/319، مرجع سابق إعراب القرآن( النَّحَّاس، ،3)
ت: د.جمدي ، )تأويالت أهل السنة( تفسير الماتريدي ،ه( 333)ت:  ،أبو منصور حممد بن حممد بن حممود ،( املاتريدي4)

مرجع  ،.ابن جزي2/101 ،مرجع سابق ،النساي .6/220 ،م(2005-هـ1426 ،)بريوت: دار الكتب العلمية ،1ط ،باسلوم
 2/421 ،مرجع سابق ،. ابن اجلوزي1/383 ،سابق

 .2/727 ،مرجع سابق ،. العكربي2/319 ،، مرجع سابقإعراب القرآن( النَّحَّاس، 5)
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 القوُل في القراءة :

ر ى}قرأ أهل الكوفة:  ف الياء من غري ألف، الباقون: باتح الياء وإثبات األلف بوق {ي ا ب شم
والكسائي على أصوهلما ألن األلف رابعة، واأللف والياء على ( 2)واإلمالة حلمزة ،(1)من غري إمالة

ائ  آنإضافة بشرى إىل ياء النصب، كمثواي وهداي، واحلذف: على نداء البشرى أي أن هذا من 
 امسا، واألول أجود، ألنه غري مصروف املعىن.  وأوقات ، وجيوز أن جيعل البشرى

 القوُل في المعنى والتفسير :

 ،(3)املعىن واهلل أعلم: أن يف الكالم حذفا، ترك اكتااء مبا ظهر منه، واملعىن: فأرسله معهم

ب وا ِبِه و أ مجم ع وا}   ،(4)أي: وأمجع رأيهم وحتزبوا على أن جيعلوه يف غيابة اجلب {فـ ل مَّا ذ ه 

                                                           

 ،واإلمالة ،والتقليل ،: صوابه أن ورشا عن نافع يقلل الراء وأن أبا عمرو البصري له ثالثة أوجه الاتح( قول املؤلف من غري إمالة1)
. 1/347. ابن جماهد، مرجع سابق،2/40 ،مرجع سابق ،النشر في القراءات العشر ،ابن اجلزري. يف الراء من طريق الشاطبية

 .2/46مرجع سابق،،معاني القراءاتاألزهري اهلروي، 
أحد  ،اإلمام احلرب أبو عمارة الكويف التيمي موالهم وقيل من صميمهم الزياتالزيات محزة بن حبيب بن عمارة بن إمساعيل ( 2)

ه(، أحد القراء السبعة. 160-151ولد سنة مثانني وأدرك الصحابة بالسن فيحتمل أن يكون رأى بعضهم.)ت:  ،القراء السبعة
مود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاىب احلناى بدر الدين )ت: ، حمالعين. 6/359 ،مرجع سابق ،ابن سعد
)بريوت: دار  ،1 ،، ت: حممد حسن حممد حسن إمساعيل،طمغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اآلثار ،هـ(855

. ابن 4/41 ،جع سابق، مر تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم ،. الذهيب1/244م،2006-هـ 1427 ،الكتب العلمية
 .1/261 ،مرجع سابق غاية النهاية في طبقات القراء، ،اجلزري
: وجوب رعاية األب ألبنائه.قال أبو حيان: "ويف لاظة: أرسله! دليل على أنه فائدة. 7/2108 ،مرجع سابق ،( ابن أيب حامت3)

 .6/245 ،مرجع سابق ،ويصحبه دائما. أبو حيان ،كان ميسكه
الوسيط في تفسير هـ( 468أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي )ت:  ،.الواحدي13/29 ،رجع سابقم ،( ابن جرير4)

د/أمحد عبد الغين  ،د/أمحد حممد صرية ،الشيخ علي حممد معوض ،ت: وتعليق: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود القرآن المجيد،
 ،م(1994-هـ1415،)بريوت: دار الكتب العلمية1ط ،اويقدمه وقرظه: أ.د/عبد احلي الارم ،د/عبد الرمحن عويس ،اجلمل
2/603 . 
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فأرسله معهم فأخرجوه وبه عليهم كرامة، فلما برزوا إىل الربية أظهروا له العداوة، (: 1)ل السديقا
وجعل أخوه يضربه فيستغيث باآلخر فيضربه فجعل ال يرى منهم رحيما فضربوه حىت كادوا يقتلونه، 

م اء، فلما ك ادوا يقتلونه قال فجعل يصيح ويقول: يا أبتاه يا يعقوب لو تعلم ما صنع بابن  بـ ن و اإلمِ
فانطلقوا به إىل اجلب ليطرحوه فيه، فجعلوا يدلونه يف  ( 2)يهوذا: أليس قد أعطيتموين موثقا أال تقتلوه؟

البئر، فيتعلق بشاري البئر فربطوا يديه، ونزعوا قميصه، فقال: يا إخوتاه ردوا علي قميصي ألتوارى به 
كبا تؤنس ! قال: إين مل أر شيئا، فدلوه يف يف اجلب! فقالوا ادع الشمس والقمر واألحد عشر كو 

البئر، حىت إذا بلغ نصاها ألقوه إرادة أن ميوت. وكان يف البئر ماء فسقط فيه، مث أوى إىل صخرة فيها 
فقام عليها. قال: فلما ألقوه يف البئر، جعل يبكي، فنادوه، فظن أهنا رمحة أدركتهم، فلباهم، فأرادوا 

فقام يهوذا فمنعهم، وقال: قد أعطيتموين موثقا أن ال تقتلوه! وكان أن يرضخوه بصخرة فيقتلوه، 
 (.3) يهوذا يأتيه بالطعام

ب وا بِِه و أ مجم ع وا أ نم جي مع ل وه  يف غ ي اب ِت اجلم بِّ }: وقولُهُ  اآلية قيل: جواب ملـ ا حمذوف،  {فـ ل مَّا ذ ه 
لعلم به وداللة هيئة اخلطاب عليه. والتقدير: عظمت فتنتهم أو كرب ما قصدوا له، وحذف ذل  ل

والتقدير: فلما ذهبوا به أمجعوا أن جيعلوه يف  ،(4)وقيل: ليس يف الكالم حذف، ولكن الواو زائدة

                                                           

التفسير والمغازي سكن الكوفة، وقيل: "صاحب  ،حجازي األصل ،ه(ـ، تابعي128( إمساعيل بن عبد الرمحن السدي )ت: 1)
)ت:  ،ر التميميأبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذ ،. ابن أيب حامت6/318 ،". ابن سعد ،مرجع سابقوالسير
م، 1952ـ -ه 1271 ،طبعة جملس دائرة املعارف العثمانية ،)اهلند: حبيدر آباد الدكن ،1، طالجرح والتعديله(، 327
2/184. 
 . 7/2108 ،مرجع سابق ،. ابن أيب حامت13/29 ،مرجع سابق ،( ابن جرير2)

 ،مرجع سابق ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،القيسي.7/2109 ،مرجع سابق ،.ابن أيب حامت15/574 ،مرجع سابق ،( ابن جرير3)
5/3515. 
ل م ا فـ ل مَّا: }تعاىل قوله خرَّجوا ذل  وعلى" إذا" "حىت"و" ملا" بعد عندهم يزاد النحاة، من الكوفيني رأي على هذا(4)  و تـ لَّه   أ سم

[ الطويل: ]القيس امرئ قول يف هلما نص وهو وسيبويه اخلليل مذهب وهذا. ناديناه: أي.103: اآلية الصافات، سورة{ لِلمج ِبنيِ 
 ليس: البصريون وقال. معىن لغري زائد شيء القرآن يف ليس ألنه مردود قول وهو: حيان أبو قال. وانتحى احلي ساحة أجزنا فلما
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ن ا إِل يمهِ }: وقولُهُ غيابة اجلب.  يـم باعلهم هذا الذي  ( 1) أي: أوحينا إىل يوسف لتخربن أخوت {و أ ومح 

و ه مم ال  }واختلف أهل التأويل يف املعىن الذي عناه اهلل بقوله: فعلوه ب ، وهم ال يعلمون ال يدرون. 

ع ر ون   فقال بعضهم: عين بذل  أن اهلل أوحى إىل يوسف س يـ ن بِّئ  إخوته باعلهم به ما فعلوه من {ي شم
وإخوته ال يشعرون بوحي اهلل إليه  ، ( 2)إلقائه يف اجلب وبيعهم إياه وسائر ما صنعوا به من صنيعهم

قال جماهد: وهو معىن قول ابن زيد، وقال آخرون: معىن ذل  وأوحينا إىل يوسف مبا  ،(3)بذل 
وهو معىن قول قتادة، وقال آخرون:  ،(4)إخوته صانعون به، وإخوته ال يشعرون بإعالم اهلل إياه بذل  

وهو قول ابن  ،(5)بل معىن ذل  أن يوسف سينبئهم بصنيعهم به، وهم ال يشعرون إنه يوسف

ن ا بِِبض اع ٍة }ومعىن قول ابن عباس، وقد قال هلم ملا جاؤوا، فقالوا:  ،(6)جريج ل ن ا الضُّرُّ و ِجئـم م سَّن ا و أ هم

ن ا ِإنَّ اللَّه  جي مزِي المم ت ص دِِّقني   اٍة ف أ ومِف ل ن ا المك يمل  و ت ص دَّ م ع ل يـم ت مم }، فأجاهبم بأن قال: {م زمج  ه لم ع ِلمم

فأعلمهم مبا وعده اهلل وهم ال يعلمون أنه يوسف،  ،(7){بِي وس ف  و أ ِخيِه ِإذم أ نـمت مم ج اِهل ون  م ا فـ ع لمت مم 

                                                                                                                                                                                     

 وقدره" فتنتهم عظمت{ اجلم بِّ  غ ي اب تِ  يف  جي مع ل وه   أ نم  و أ مجم ع وا بِهِ  ذ ه ب وا فـ ل مَّا: }تقديره حمذوف" ملا" جواب ألن زيادة، اآلية يف
 ،4/452: الوجيز احملرر: ينظر{. جي مع ل وه   أ نم  و أ مجم ع وا: } قوله عليه يدل إذ أوىل، وهذا: حيان أبو قال" فيها جعلوه: "بعضهم
 .4/221 سابق، مرجع البغوي،. 5/287: احمليط البحر
 .7/2109 ،مرجع سابق ،مت. ابن أيب حا13/31 ،مرجع سابق ،( ابن جرير1)
  .1/318 ،مرجع سابق ،( عبدالرزا 2)
 .5/3516 ،مرجع سابق ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،. القيسي5/201 ،مرجع سابق ،.الثعليب3/95 ،مرجع سابق ،( الزجاج3)
 . 2/479 ،مرجع سابق ،.البغوي15/576 ،مرجع سابق ،( ابن جرير4)

 ،هـ(450)ت:  ،أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب الربي البغدادي ،املاوردي. 13/33 ،مرجع سابق ،( ابن جرير5)
 .3/14 ،)بريوت: دار الكتب العلمية ( ،ت: السيد بن عبد املقصود بن عبد الرحيم تفسير الماوردي=النكت والعيون،

احلرم املكي ، وهو أول من صنف التصانيف ه(ـ،  فقيه  150-80وأبو خالد) ،( أبو الوليد عبد املل  بن عبد العزيز بن جريج6)
هـ(، 354)ت:  ،التميمي ،ابن حبان بن معاذ بن م عمبد   .6/38،37 ،يف العلم مبكة، مكي املولد. ابن سعد، مرجع سابق

 .7/93 ،م (1973ه1393،الدكن ،،)اهلند: دائرة املعارف العثمانية حبيدر آبادالثقات
 .2/512 ،مرجع سابق ،. البغوي5/254 ،مرجع سابق ،لثعليب. ا2/208 ،مرجع سابق ،( السمرقندي7)
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ومل يستاهموا عن  {أ ئِنَّ   أل  نمت  ي وس ف  }ودليل أهنم مل يعلموا أنه يوسف، استاهامهم له بقوله: 
 أخيه، ألهنم عاملون به.

يقول تعاىل: وجاء إخوة يوسف أباهم بعد ما  {يـ بمك ون   و ج اء وا أ ب اه مم ِعش اءً } وقوله تعالى:
: أقبلوا إىل أبيهم عشاًء يبكون، (1)ألقوا يوسف يف غيابة اجلب عشاًء يبكون، وروي عن السدي قال

فلما مسع أصواهتم فزع، وقال: مالكم يا بين: هل أصابكم يف غنمكم شيء؟ قالوا: ال، قال: فما فعل 

ئمب  ي ا أ  }قالوا:  ( 2) يوسف؟ ن ا ي وس ف  ِعنمد  م ت اِعن ا ف أ ك ل ه  الذِّ ت ِبق  و تـ ر كم ن ا ن سم بـم فبكى  {ب ان ا إِنَّا ذ ه 
الشيخ، وصاح بأعلى صوته، وقال: أين القميص؟ فجاءوه بالقميص، عليه دم كذب، فأخذ القميص 

ناتعل من  ومعىن قوهلم نستبق:  (.3) وطرحه على وجهه وبكى، حىت ختضب وجهه من دم القميص

ِقن ا ع ل ى قولنا أن يوسف أكله {و م ا أ نمت  مب ؤمِمٍن ل ن ا} وقوله تعالى: (.4)السبا  يقولون: مب ص دِّ

أخرب عنهم  {و ل وم ك نَّا ص اِدِقني  }، فإن قال قائل: وما معىن قوله: {و ل وم ك نَّا ص اِدِقني  }الذئب، 
م خرب منهم عن أبيهم أنه ال يصدقهم لو صدقوه، أهنم غري صادقني، فذل  تكذيب منهم أناسهم، أ

فقد علمت أهنم لو صدقوا أباهم اخلرب لصدقهم؟ قيل معىن ذل : وما أنت مبصد  لنا ولو كنا من 
م ِت  ل ن ا أهل الصد  الذين ال يـ تـَّه م ون  ِلس وِء ظن  بنا و تـ هم
(5.) 

ٍم ك ِذبٍ } وقوله تعالى: ي: وجاءوا على قميص يوسف بدم  أ {و ج اء وا ع ل ى ق ِميِصِه ِبد 
كذب أي: ذي كذب، وقيل املصدر وقع موقع املاعول، كما يقع املاعول موقع املصدر، فمعىن كذب 

                                                           

 .5/202 ،مرجع سابق ،.الثعليب7/2110 ،مرجع سابق ،( ابن أيب حامت1)
 .4/222 ،مرجع سابق ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،( القيسي2)
 ،مرجع سابق ،لوغ النهايةالهداية إلى ب ،.القيسي7/2110 ،مرجع سابق ،ابن أيب حامت .13/34 ،مرجع سابق ،( ابن جرير3)
5/3518. 
 .3/14 ،مرجع سابق ،( املاوردي4)
 .5/203 ،مرجع سابق ،.الثعليب13/34 ،مرجع سابق ،( ابن جرير5)
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كما قالوا ماله معقول أي: عقل، ومساه اهلل كذباً، ألن الذين جاءوا بالقميص وهو فيه  ( 1)مكذوب 
فيما قيل، قاله ( 2)إمنا كان دم سخلةكذبوا فيه، وقالوا ليعقوب: هو دم يوسف، ومل يكن بدمه، و 

جماهد وابن عباس، قال: ذحبوا جديا من الغنم، مث لطخوا القميص بدمه، مث أقبلوا إىل أبيهم، فقال 
؟ يا بين، يا يوسف ما فعل (3)يعقوب: إن كان هذا الذئب لرحيمًا كيف أكل حلمه، ومل خير  قميصه

وهو دم اليش  فيه وإن مل يكن دم يوسف؟ قيل  فإن قيل كيف قيل بدم كذب، (.4)ب  بنو اإلماء
: أن يكون قيل بدم كذب ألنه كذب فيه، كما يقال الليلة اهلالك، وكما ، أحدهما(5)يف ذل  وجهان

وتأويله: وجاءوا على قميصه بدم  ،(6): أن يكون مصدرا مبعىن ماعولواآلخر قال: فما رحبت جتارهتم،
  ،(7)، وال له جلد وال جملود، والعرب تاعل ذل مكذوب، كما يقال: ماله عقل وال معقول

                                                           

منصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحد املروزى التميمي احلناي مث  ،أبو املظار.السمعاين 3/15 ،مرجع سابق ،( املاوردي1)
-هـ1418 ،)الرياض: دار الوطن ،1ط ،ت: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم فسير القرآن،ت ،هـ(489الشافعي )ت: 

 . 3/15 ،م(1997

 ،مرجع سابق ،.ابن أيب حامت13/35 ،مرجع سابق ،عن ابن عباس. ابن جرير 1/318 ،مرجع سابق ،( عبدالرزا 2)
7/2111 . 

آيات:  ثالث القميص : يففائدةاملرجع السابق. ،. ابن أيب حامت13/38 ،بلاظ )خلر  قميصه ( ،مرجع سابق ،( ابن جرير3)
 هذه يف شأن له القميص أن يؤكد وهذا .بصرياً  فارتد أبيه وجه على ألقي وحني ،دبر من قد حني ،كذب بدم عليه جاؤوا حني

 مواضع من ،مواضع ستة يف فيها ذكر أنه والغريب ،السورة هذه يف إال-تعاىل- اهلل كتاب يف القميص لاظ يذكر مل"القصة 

 .1/253 ،مرجع سابق ،نصر واهلاليل القصة. هذه أركان من ركن القميص أن إلينا الذي خييل األمر ،املهمة القصة
 .13/36 ،مرجع سابق ،(  ابن جرير4)
 .1/383 ،مرجع سابق ،. ابن جزي3/15 ،مرجع سابق ،.املاوردي13/38 ،مرجع سابق ،(  ابن جرير5)
دراسة  َدْرُج الدُّرر في تَف سي ر اآلي  والسَُّور، ،. اجلرجاين15/11 ،مرجع سابق ،. ابن جرير3/96 ،رجع سابقم ،( الزجاج6)
)بريطانيا:  ،1ط ،)وشاركه يف بقية األجزاء(: إياد عبد اللطيف القيسي ،: )الااحتة والبقرة( و ليد ِبن أمحد بن ص اِلح احل س نيم قيقوحت

 .3/994 ،مرجع سابق ،م2008-هـ 1429 ،جملة احلكمة
 .13/38 ،مرجع سابق ،.ابن جرير6/219 ،مرجع سابق ،(  املاتريدي7)
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 (: 1)قال الراعي

رُُكوا  َلْحًما َوال ل فؤاد ه  َمْعقول*** ل ع ظَام ه   ( 2)َحتَّى إَذا لم يـَتـْ

ًرا} وقوله تعالى:أي: عقال.  أي: قال يعقوب لبنيه الذين {  ق ال  ب لم س وَّل تم ل ك مم أ نـما س ك مم أ مم

ب لم س وَّل تم }  ،كل يوسف، مكذبًا هلم يف خربهم: ذل  ما األمر كما تقولونأخربوه أن الذئب أ

ًرا رًا}، يقول بل زينت{  ل ك مم أ نـما س ك مم أ مم يف يوسف وحسنته فاعلتموه، كما  {ل ك مم أ نـما س ك مم أ مم

يل  } (.3)روي عن قتادة و فصرب على ما فعلتم يب يف أمر يوسف فأمري صرب مجيل، أ {ف ص بـمر  مجِ 
مجيل أوىل يب، واهلل استعني على كااييت شر ما تصاون من الكذب، وقيل الصرب اجلميل: هو الذي 

س ئل عن صرب مجيل؟ قال: صرب ال شكوى فيه،  -صلى اهلل عليه وسلم-وقيل أن النيب ،(4)ال جزع فيه
صلى اهلل عليه -وروى الثوري عن حبيب بن أيب ثابت أن يعقوب النيب  ،(5)وقال من بثه فلم يصرب"

                                                           

وإمنا قيل له الر اعى ألن ه كان يصف راعى اإلبل ىف شعره.وكان بنو منري  ،وكان سيدا ،( هو عبيد بن حصني بن معاوية النمريي1)
. ابن 7/455 ،مرجع سابق ،هـ (. اجلاحظ 90ارزد . )ت: عاصر جريرا وال ،ويكىن أبا جندل. وكان أعور ،أهل بيت وسؤدد
 .4/189 ،مرجع سابق ،. الزركلي1/404 ،مرجع سابق الشعر والشعراء، ،قتيبة الدينوري

ألن قيًسا   ،قد أوقع ببين منري قوم الراعي ،وكان بعض عماله على الصدقات ،قاهلا لعبد املل  بن مروان ،( من ملحمته املشهورة2)
ر ًة وأِصيال  إىل أن قال: ح ىتَّ إذ ا مل يـ تـمر ك وا.. ،ة اهلوىكانت زبريي  ،.... ديوانهفقال: أ خ ِليا ة  الرَّمحم ِن إنَّا م عمش ر  ... ح نـ ا اء  ن سمج د  ب كم
حققه وضبطه وزاد  ،جمهرة أشعار العرب ،هـ(170أبو زيد حممد بن أيب القرشي )ت:  ،اخلطاب .210. ص74 ،البيت: رقم
... حلما وال لاؤاده معقوال. ولعل حدث خطأ  من 1/733،)هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع( ،حه: علي حممد البجادييف شر 

" لثبوته يف املصادر السابقة واهلل تعاىل أعلم. فإنه من قصيدة للراعي النمريي مذكورة يف مجهرة أشعار معقوالالناسخ فالصواب "
 بتصرف....العرب " 

 .7/2184 ،مرجع سابق ،. ابن أيب حامت15/583 ،مرجع سابق ،( ابن جرير3)
 .1/318 ،مرجع سابق ،( عبدالرزا 4)
تخريج أحاديث الكشاف  .110.رقم احلديث1/83 ،باب صرب ال شكوى فيه البن أبي الدنيا،( الصرب والثواب عليه 5)

تفسير ابن  . 625من ب ث مل يصرب".رقم احلديث  بلاظ "ص رب ال  شكوى ِفيهِ  ،2/161 ،باب سورة يوسف عليه السالم ،للزيلعي
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وسلم كان قد سقط حاجباه، فكان يرفعهما خبرقه، فقيل له: ما هذا؟ قال: طول الزمان وكثرة 
: وقولُهُ  ،(1)األحزان، فأوحى اهلل إليه: يا يعقوب أتشكوين؟ قال: يارب خطية أخطأهتا، فاغارها يل

تـ ع ان  ع ل ى م ا ت ِصا ون  }  (.2)كذبونقال قتادة: على ما ت {و اللَّه  المم سم

أي: وجاءت مار ة الطريق من  {و ج اء تم س يَّار ة  ف أ رمس ل وا و ارِد ه مم ف أ دمىل  د لمو ه  } وقوله تعالى:
املسافرين فأرسلوا واردهم، وهو الذي يرد املنهل أو املنزل وور وده ِإيَّاه : مِصريه إِل يه ود خوله، فأرسل 

 ،(3)لبئر إذا أرسلتها فيها، فإذا استقيت قلت دلوت أدلو دلواً دلوه يف البئر، يقال: أدليت الدلو يف ا
، وهو: فأدىل دلوه فتعلق به يوسف، فخرج فقال املديل: يا بشرى هذا غالم، (4)ويف الكالم حمذوف

واختلف يف معىن: قال يا بشرى هذا غالم، فقال بعضهم: ذل  تبشري من املديل دلوه يف إصابته 
وهو معىن قول قتادة، وقال آخرون: بل ذل  اسم رجل من السيارة بعينه  ،(5)يوسف بأنه أصاب عبدا

وهو قول السدي قال: كان اسم صاحبه  ،(6)ناداه املديل ملا خرج يوسف من البئر متعلقا باحلبل

اختلف أيضا يف تأويله، وقال بعضهم: أسره الوارد  {و أ س رُّوه  ِبض اع ةً } وقوله تعالى:،(7)بشرى
ه من التجار الذين كانوا معهم، وقالوا هلم: هو بضاعة استبضعناها بعض أهل املال املستقي وأصحاب

                                                                                                                                                                                     

 1/328 ،مرجع سابق تفسير عبدالرزاق،وقال: حديث مرسل. وهو يف  4/322 ،19سورة يوسف: اآليات  ،ط العلميةكثير 
 . بلاظ "صرب ال شكوى فيه. قال: من بث  فلم يصرب".15/585 ،وابن جرير 8/309 ،وابن أيب حامت

ِث بمِن احلار  ا رِ . عن جع117.رقم احلديث 1/79 ،وأخدموا ،العنيباب زوجوا احلور  بن أبي الدنيا،ال( الصرب والثواب عليه 1)
ِعيِّ. وهو يف  وابن جرير وابن املنذر وابن أيب  الزهد.  وابن أيب شيبة وأمحد يف 2/319 ،مرجع سابق ،تفسير عبد الرزاقالن خم

 .573 ،4/572 ،85باب ،للسيوطي رالدر المنثو  ،حامت وأبو الشيخ عن حبيب بن أيب ثابت
 .7/2112.ابن أيب حامت 13/42 ،مرجع سابق ،( ابن جرير2)
 ،تهذيب اللغة ،. األزهري اهلروي3/1266 ،باب ما اتاق عليه أبو زيد وأبو عبيد ،مرجع سابق ،جمهرة اللغة ،( ابن دريد3)

 .2/319 ،مرجع سابق ،ابن أيب ز م ِنني .3/97 ،مرجع سابق ،. الزجاج14/122 ،باب )الدال والالم( ،مرجع سابق
 .5/3524 ،مرجع سابق ،اهلداية إىل بلوغ النهاية ،( القيسي4)
 .13/43 ،مرجع سابق ،( ابن جرير5)
 .2/421 ،مرجع سابق ،.ابن اجلوزي3/97 ،مرجع سابق ،.الزجاج15/2 ،مرجع سابق ،( ابن جرير6)
 . 3/97 ،مرجع سابق ،.الزجاج2113/ 7 ،رجع سابقم ،.ابن أيب حامت13/45 ،مرجع سابق ،( ابن جرير7)
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، وهو معىن (1)إىل مصر، ألهنم خافوا إن علموا أهنم اشرتوه مبا اشرتوه به أن يطلبوا منهم فيه الشركة
وأسر ه التجار بعضهم من بعض :قول جماهد والسدي، وقال آخرون: بل معىن ذل 

وهو أيضاً  ،(2)

إخوة  {و أ س رُّوه  ِبض اع ةً }وقيل: إمنا عين بقوله:  ،(3)وقال قتادة: وأسروا بيعه ،روى عن جماهدي
وهو معىن قول ابن عباس:  ،(4)يوسف، أهنم أسروا شأن يوسف أن يكون أخاهم، قالوا: هو عبد لنا

ألنه يقطع به  ومنه املبضع من املال، ،(5)والبضاعة: القطعة من املال، من بضعت الشيء إذا قطعته

واهلل ذو علم مبا يعمله باعة يوسف ومشرتوه يف  (6){و اللَّه  ع ِليم  مب ا يـ عمم ل ون  } وقوله تعالى: ،العر 
وفيهم ح كمه   ،أمره، ال خياى عليه من ذل  شئ لو يشاء لغريه، ولكنه نزل تعبري ذل  ليمضي فيه

وهذا وإن كان خربًا من اهلل عن يوسف،  ،(7)السَّابق، ولريى إخوة يوسف ويوسف وأباه، قدرته فيه
صلى اهلل عليه وسلم، وتسلية منه له عما كان يلقى من أقربائه وأنسابه -فإنه تذكري من اهلل لنبيه حممد

املشركني من األذى، يقول تعاىل ذكره له: فاصرب يا حممد على ما نال  يف اهلل، فإين قادر على تغيري 
، كما كنت قادرا على تغيري ما لقي يوسف من إخوته، ومل يكن تركي ما ينال  به هؤالء املشركون

ذل  هلوان يوسف علي، ولكن ملا مضي علمي فيه ويف إخوته، فكذل  تركي تغيري  ما ينال  به 
، ولكن لسابق علمي بتكذيبهم، مث مصري أمرك وأمرهم إىل علوك  هؤالء املشركون لغري هوان ب  عليَّ

ذمع ان لِي وس ف بِالسُّؤمد ِد عليهم وعلوه  عليهم وإذعاهنم ل ، كما صار أمر إخوة يوسف إىل اإلمِ

                                                           

 .13/46 ،مرجع سابق ،( ابن جرير1)
 . 7/2114 ،مرجع سابق ،. ابن أيب حامت13/47 ،مرجع سابق ،( ابن جرير2)

 .13/48 ،مرجع سابق ،.ابن جرير1/320 ،مرجع سابق ،( عبدالرزا 3)
 .2/518 ،مرجع سابق ،. اخلازن2/481 ،مرجع سابق ،.البغوي13/48 ،املرجع السابق ،( ابن جرير4)
السراج المنير في اإلعانة على معرفة بعض معاني  هـ( 977حممد بن أمحد الشافعي )ت:  ،مشس الدين ،( اخلطيب الشربيين5)

 .2/98 ،هـ( 1285 ،)القاهرة: مطبعة بوال  )األمريية( كالم ربنا الحكيم الخبير،
ينتظر للشدة.نصر  وأنه ،حيتسب ال حيث من حيصل قد الارج لغ العلم بكل عمل. أن: إن اهلل حميط علمه وقدرته وبافائدة (6)

 .1/263 ،مرجع سابق ،واهلاليل
 .15/7 ،مرجع سابق ،( ابن جرير7)
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وقد تضمنت اآليات: البيان عما يوجبه اإلقدام على ظلم العظيم الشأن من رجوع الوبال  (.1)عليهم
على الظامل حني تنكب مبا أقدم عليه جبهله، والبيان عما يوجبه املكر من البكاء ألهنا من املصيبة 

ا أتوا به من التسلية، والبيان عما يوجبه حال التهمة يف اخلرب من تأكيده مبا يقتضي أن صاحبه على م
حمق فيه، وهو متخرص فيما أتى به، والبيان عما يوجبه حال التقي من الصرب اجلميل عند املصيبة، 

 من التهمة. واالستعانة باهلل عندما ي عرَّض من األمور اهلائلة، ورد الصاة املزينة مبا يقتضيه

:   القوُل في الوقف  والتمام 

ع ر ون  } رًا}قال يعقوب:  ،(2)متام {ال  ي شم  {ِعش اًء يـ بمك ون  }كاف، {أ نـما س ك مم أ مم

يل  }وكذا  ،(5) {ص اِدِقني  }وكذا ،(4) {م ا ت ِصا ون  }وكذا  ،(3)حسن و اللَّه  } ،(6) {ف ص بـمر  مجِ 

  (.7)حسن {ع ِليم  مب ا يـ عمم ل ون  

 وقولُُه عزَّ وجلَّ: 

                                                           

 .15/7ابن جرير، مرجع سابق،  (1)
. وهو حسن 192ص ،مرجع سابق ،. وهو كاف عند األمشوين325ص ،مرجع سابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،( الداين2)

 .192ص ،مرجع سابق ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،عند األنصاري
. 192ص  ،مرجع سابق ،. وهو جائز عند األمشوين325ص  ،مرجع سابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،( تام عند الداين3)

 .192ص ،مرجع سابق ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،وهو صاحل عند األنصاري
 .192ص  ،مرجع سابق ،. وهو كاف عند األمشوين325ص ،مرجع سابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،لداين( تام عند ا4)
المقصد لتلخيص ما في  ،. حسن عند األنصاري325ص ،املرجع السابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،( تام عند الداين5)

 .192ص ،مرجع سابق ،المرشد
يل { قال فيجوز  }فصرباً  -جل وعز -فهذا الوقف الكايف مث قال اهلل .قال يعقوب:330ص ،( املرجع السابق6) }ف ص بـمر  مجِ 

يل { ويقرأ الثاين }فصربًا مجياًل{ والتمام عند غري يعقوب. وهو وقف تام  مجياًل{ يف حرف أيب ابن كعب هذا األول }ف ص بـمر  مجِ 
 .192ص ،مرجع سابق ،د لتلخيص ما في المرشدالمقص ،. وهو تام عند األنصاري192ص ،مرجع سابق ،عند األمشوين

 .سابقالرجع امل ،. وهو تام عند األمشوين192ص ،مرجع سابق ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،( وافقه األنصاري7)
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ہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ ژ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ   ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې   ې 

ې ې  ى ىائ ائ ەئ ەئ   وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ   ۆئ ۈئ ۈئ ېئ   

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ی  

  ژپ     ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ   ٿ ٿ ٿٹ  ٹ     ٹ ٹ ڤ ڤ 

وقال ابن مازع  (2){ِبئمس  م ا ش ر وما ِبِه أ نـما س ه مم و ل  }ومنه قوله:  ،(1)يقال: شريت أشري إذا بعت
 :(3)احلمريي

 (.4)م ْن قـَْبل  بـُْرد  كْنُت َهاَمْه  ***َوَشَرْيُت بـُْرًدا لَْيَتن ي 

                                                           

 .2/604 ،مرجع سابق ،. الواحدي3/18 ،مرجع سابق ،املاوردي .15/8 ،مرجع سابق ،( ابن جرير1)
 .102اآلية:  ،( سورة البقرة2)
( هو يزيد بن ربيعة بن مارغ احلمريي من فحول الشعراء وكان أبوه زياد بن ربيعة حدادا. وقيل: شعابا بتبالة. وتبالة بالاتح: قرية 3)

م بن 69)ت:  ونظمه سائر ،ومديح ،والبن مارغ هجو مقذع باحلجاز مما يلي اليمن. هـ(. اجلمحي، أبو عبد اهلل حممد بن سال 
سير أعالم  . الذهيب،2/689 ،، ت: حممود حممد شاكر، )جدة: دار املدين(ات فحول الشعراءطبق هـ،232عبيد اهلل ت

من بعد ..قال: وشريت برًدا ليتين. ،. ويف أبيات يقوهلا يف غالم له باعه وندم على بيعه وامسه برد3/523 ،، مرجع سابقالنبالء
 تكايِ  واحلر   ...الع بد  ي قر ع  بِالع صا .برد كنت هامه

 
 . ال م هم ه امل

 ،وكان فيما باع غالمًا البن مارغ ،وقضى الغرماء ،حني باع ما له يف دين كان عليه ،يف هجاء عباد بن زياد ،( من قصيدة له4)
فإذا  ،أي قريب هالكه ،غد وجارية يقال هلا"أراكة". وقوله: "كنت هامة" أي هالكا. يقال: فالن هامة اليوم أو ،يقال له"برد"
  زعم أبطله اهلل باإلسالم كان يف اجلاهلية: أن عظم امليت أو روحه تصري هامة )وهو طري كالبومة( فتطري. ورواية وذل ،هو"هامة"

الصحاح هـ( 393أبو نصر إمساعيل بن محاد الاارايب )ت:  ،. اجلوهري2/341 ،مرجع سابق ،غريه: "من بعد برد". ابن جرير
 .2/447،(م1987-هـ1407 ،)بريوت: دار العلم للماليني ،4ط ،عطار ت: أمحد عبد الغاور تاج اللغة وصحاح العربية
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نعت  {خب مسٍ }، {ش ر ومه  }متعلق بـ {بِث م نٍ } ،(2)وهو عبد كان له ،(1)يعين: بعت بردا

، {و ك ان وا ِفيِه ِمن  الزَّاِهِدين  }، {د ر اِهم  }نعت لـ  {د ود ةٍ م عم } ،بدل من مثن {د ر اِهم  } ،لثمن

وكانوا زاهدين  (3)متعلق مبا دل عليه من الزاهدين، والتقدمي {ِفيهِ }خرب كان، و  {ِمن  الزَّاِهِدين  }

جيوز   وال جيوز مثل هذا يف املاعول، ال ،(4)، وجاز هذا يف الظروف للتوسع فيها{ِمن  الزَّاِهِدين  }فيه 
يعود على إخوة   والواو يف كانوا ،(5)كانوا زيدًا من الظاملني، بتقدير: كانوا ظاملني زيدا من الظاملني

تـ ر اه  ِمنم ِمصمر  اِلممر أ تِهِ }يعودان على يوسف، {ِفيهِ }يوسف، واهلاء يف شروه و  {و ق ال  الَِّذي اشم

تـ  }متعلق بـ  {ِمنم ِمصمر  } ،رفع بـ قال {الَِّذي} ، ومل تنصرف مصر: ألهنا اسم املدينة {ر اه  اشم

ر أ تِهِ }معر فة و تـ ر اه  }متعلق بـ{اِلمم رِِمي} ،(6)أيضا {اشم  ،(7)أمر، وألاه ألف قطع{أ كم

                                                           

 . 3/18 ،مرجع سابق ،. املاوردي5/204 ،مرجع سابق ،. الثعليب1/278 ،مرجع سابق ،(  الزجاج1)

 .1/209 ،مرجع سابق ،. السمعاين أبو املظار5/204 ،مرجع سابق ،.الثعليب2/341 ،مرجع سابق ،(  ابن جرير2)
 "والتقدير".( يف )د( 3)

 .1/58 ،مرجع سابق ،الالمات ،. الزجاجي2/223 ،مرجع سابق ،( ابن السراج4)
جامع العلوم األ صماهاين )ت: حنو  ،أبو احلسن نور الدين علي بن احلسني بن علي ،. الباقويل3/98 ،مرجع سابق ،( الزجاج5)

بريوت:  ،)القاهرة: دار الكتاب املصري ،4ط ،ريت: ودراسة: إبراهيم اإلبيا ،إعراب القرآن المنسوب للزجاج ،هـ(543
 .1/652/716 ،هـ( 1420 ،دارالكتب اللبنانية

 ( وجيوز أن يكون متعلقا بـ )قال(.6)

 ( ويقصد واهلل أعلم باهلمزة )القطع(.7)
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رِِمي}يف موضع نصب بـ{م ثـمو اه  } ، واملثوى (1)ال يتبني فيه اإلعراب، ألن أخره ألف {أ كم

  {ع س ى}يف  (2)اإلقامة

                                                           

 ،مرجع سابق ،. الدعاس2/496 ،مرجع سابق ،.اخلراط2/168 ،مرجع سابق ،.املاوردي3/98 ،مرجع سابق ،( الزجاج1)
2/82 . 

 ( يف )د( "اإلقامة".2)
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، كما قيل: ع س ى المغ و يـمر  أ بـمؤ ًسا(1)فعل ترج مشبه بكان
 ، و{ع س ى} يف موضع رفع بـ {أ نم }و   ،(2)

ه  }أ نم يلزمها لتدل على االستقبال،  ماعول ثان، {و ل ًدا} ،{يـ نـما ع ن ا}عطف على {أ وم نـ تَِّخذ 

ِل   م كَّنَّا لِي وس ف  يف األم رمضِ } واهلاء ماعول أول، ني له يف األرض شبيها ووجه التشبيه بالتمك {و ك ذ 

يتعلق  {لِي وس ف  يف األم رمضِ }بالتوفيق الذي أصاره إليه بالنجاة من اهلالك واإلخراج إىل أجل حاٍل، 

، بتقدير: دبرنا ذل  (4)الم كي متعلقة مبا دل عليه معىن الكالم {و لِنـ ع لِّم ه  }،(3)حرفا اجلر مبكناه

و اللَّه  غ اِلب  } متعلقة بـ نعلمه، {ِمنم }، و{أمِويِل األم ح اِديثِ و لِنـ ع لِّم ه  ِمنم ت  }لنمكنه يف األرض،

                                                           

 .2/496 ،مرجع سابق ،اخلراط .4/469 ،مرجع سابق ،. درويش401 ،12/402 ،مرجع سابق ،( صايف1)
 ،1ط ،ت: الدكتور عبد اجمليد قطامش ،األمثال ،هـ(224أبو ع بيد القاسم بن عبد اهلل اهلروي البغدادي )ت:  ،( ابن سال م2)

أبو هالل احلسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن  ،. ابن مهران العسكري1/300 ،م(1980-هـ 1400 ،)دار املأمون للرتاث
أبو اخلري اهلامشي زيد بن عبد اهلل بن  ،. ابن رفاعة2/51 ،)بريوت: دار الاكر ( جمهرة األمثال،هـ( 395حيىي )ت: حنو 

. و معىن الممثل: ل ع لَّ الشَّر  ي أميت من 1/71 ،ـ(ه 1423 ،)دمشق: دار سعد الدين ،1ط ،األمثالهـ(: 400)ت: بعد  ،مسعود
واألبؤس: مجع  ،. الغ و يمر: تصغري غ ارٍ 9/320 ،مرجع سابق خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، ،قبل الغوير. البغدادي

ن العرا   ومعه الرجال وبات وهو الشدة. وأصل هذا املثل فيما يـ ق ال من قول الزبَّاء حني ق الت لقومها عند رجوع ق صري م ،بـ ؤمس
طاً فـ ق ال بالغ و ير على طريقه "ع س ى المغ و يـمر  أ بـمؤ ًسا" أي لعل الشرَّ يأتيكم من قبل الغار. وجاء رجل إىل عمر رضي اهلل عنه حيمل ل ِقي

ق ال: ونصب "أبؤسا" على معىن  ،قيطأي لعل  صاحب هذا الل ،عمر "ع س ى المغ و يـمر  أ بـمؤ ًسا" ق ال ابن األعرايب: إمنا ع رَّض بالرجل
ه( جعل عسى مبعىن  377وق ال أبو علي الاارسي)ت:  ،وجيوز أن يقدَّر ع س ى المغ و يـمر  أن يكون أبؤسا ،ع س ى المغ و يـمر  يصري أبؤسا

د بن إبراهيم النيسابوري أبو الاضل أمحد بن حمم ،ونزله  منزلته. يضرب للرجل يـ ق ال له: لعلَّ الشرَّ جاء من قبل . امليداين ،كان
 .2/17 ،)بريوت: دار املعرفة( ،ت: حممد حمىي الدين عبد احلميد مجمع األمثال، ،هـ(518)ت: 
 " للنص القرآين واهلل تعاىل أعلم.بمكنا( كذا يف األصل والصواب "3)

-1/269 ،م(1995-ه1416 ،)القاهرة: مؤسسة الرسالة ،5ط ،ت: د. فخر الدين قباوة الجمل في النحو، ،( الاراهيدي4)
)لبنان: دار  ،1ط ،ت: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ علي حممد معوض اللباب في علوم الكتاب، ،. العكربي270

)بريوت:  ،1ط ،ت: د. علي بو ملحم المفصل في صنعة اإلعراب، ،. الزخمشري2/46 ،م(1998-هـ 1419،الكتب العلمية
 .1/325 ،م(1993 ،مكتبة اهلالل
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رِهِ  ثـ ر  النَّاِس ال  يـ عمل م ون  }، {غ اِلب  }متعلقة بـ  {ع ل ى}ابتداء وخرب، و{ع ل ى أ مم ، {و ل ِكنَّ أ كم

ًما و ِعلمًما} لكن حرف توكيد مبنزلة أن، ن اه  ح كم  العامل فيه ،(1)ملا: ظرف {و ل مَّا بـ ل غ  أ ش دَّه  آ تـ يـم

ن اه  } ًما}، و{آ تـ يـم ن اه  }ماعول ثان لـ {ح كم عطف على  {و ِعلمًما}اهلاء ماعول أول،  {آ تـ يـم

ًما} ِسِنني  } ،{بـ ل غ  }نصب بـ {أ ش دَّه  }، و{ح كم أي: ومثل ما وصانا  {و ك ذ ِل   جن مزِي المم حم

ِسِنني  } من تعليم يوسف، جن مزِي المم حم
 {و ر او د تمه  الَّيِت ه و  يف بـ يمِته ا}ل من أطاع. أي: ك {(2)

رفع  {ه و  }ر او د تمه ،  يف موضع رفع بــ{الَّيِت } ،(3)يقال: راوده مراودًة ورواداً، واملراودة: املطالبة

ِسهِ }اخلرب متعلق باالستقرار،  {يف بـ يمِته ا}باالبتداء،   {تِ و غ لَّق  }متعلق بــ ر او د تمه ،  {ع نم نـ ام

ه يمت  } ،(4)نصب بـ غل قت، واملضاعاة يف غلقت: للتكثري {األم بـمو اب  }معطوف على ر او د تمه ، 

 {ل    }، و(5)مبعىن: هلم، ويقال: هيت لالثنني واجلماعة، واملذكر واملؤنث على لاظ واحد {ل    

 : (6)ما هو ل ، وأنشد أبو عمرو بن العالء أي: تعال إىل{ه يمت  } متعلق بـ

                                                           

 ،مرجع سابق ،الدعاس .4/481 ،مرجع سابق ،.درويش1/480 ،مرجع سابق ،التبيان في إعراب القرآن ،( العكربي1)
2/97. 
ِسِنني {. 2)  مؤمن كل يف عام : اجلزاءفائدة( يف )د( حاشية: كذل  نعت ملصدر حمذوف تقديره جزاًء كذل  }جن مزِي المم حم

 .1/297 ،مرجع سابق ،نصر واهلاليل. له الرب يكون جزاء العبد إحسان فبقدر ،أحسن
 ،سابق مرجعتاج العروس،  ،. الزَّبيدي1/267 ،مرجع سابق ،. زين الدين الرازي3/178 ،مرجع سابق ،( ابن منظور3)
8/122-121. 
 .2/446 ،مرجع سابق ،.ابن اجلوزي2/198 ،، مرجع سابقإعراب القرآن( النَّحَّاس، ،4)
 .2/261 ،مرجع سابق ،اجلوهري .2/105 ،مرجع سابق ،ابن منظور .4/80 ،ابقمرجع س ،العين ،( الاراهيدي5)
كان أعلم الناس   ،هـ(157( أبو عمرو بن العالء بن عمار بن العريان بن عبد اهلل بن احلصني املازين التميمي البصري )ت: 6)

مرجع  ، . خمتلف يف امسه وكنيته ونسبه. املزيمسع من أنس بن مال ،أحد األئمة القراء السبعة ،بالقرآن الكرمي والعربية والشعر
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 إذا أتـَْيتا ( 1)ل ْغ أميَر المؤمنين أخا الع راق  أب

 (3)إليك فَهْيَت َهْيَتا ( 2)وأهَله ُعُنق   الع راقَ  أنّ 

مصدر، يقال: أعوذ باهلل عياذًا ومعاذاً  {م ع اذ  اللَّهِ } وفيها لغات نذكرها يف القراءة،

س ن  م ثـمو اي  }، (4)ومعاذةً   {ر يبِّ }بعد القول، واهلاء اسم إن، و ، إن مستأناة، ألهنا{إِنَّه  ر يبِّ أ حم

س ن  م ثـمو اي  }اخلرب، و عز وجل، وجيوز أن يعود  -خرب بعد خرب، واهلاء عائدة على اسم اهلل {أ حم

ِلح  الظَّاِلم ون  } ،(5)على العزيز مل  مصر، أي: أحسن مقامي عنده  مستأنف أيضا. {ِإنَّه  ال  يـ ام

                                                                                                                                                                                     

، غاية النهاية في طبقات القراء، مرجع . ابن اجلزري6/407 ،مرجع سابق ،سير أعالم النبالء ،. الذهيب34/120 ،سابق
 .3/466،مرجع سابق ،. ابن خلكان1/288سابق، 

{ لالثنني واجلميع من الذكر واألنثى سواء إال  أن العدد وكذل  لاظ }ه يمت   ،أي تعال وتقر ب وادنه ،( يريد على  بن أىب طالب1)
وشهدت أبا عمرو وسأله أبو أمحد أو أمحد وكان عاملا بالقرآن وكان ألأل "بائع اللؤلؤ"  ،فيما بعدها تقول: هيت لكما وهيت لكن

فقال أبو  ،سر اهلاء ومهز الياءفسأله عن قول من قال: هئت فك ،مث كرب فقعد ىف بيته فكان يؤخذ عنه القرآن ويكون مع القضاة
 . 305 ،1/306 ،مرجع سابق ،مجاز القرآن ،بتصرف.أبوعبيدة..عمرو: نبسى ]أي باطل[.

كأهنم لووا  ،عنق إلي " أي مائلون إلي  وقول ه : ")عنق(.  ،)هيت( ولسان العرب ،305: 1أليب عبيدة  مجاز القرآن( 2)
 مجاعة منهم عنق. ،أي جاءوا فرقا ،وجاء القوم عنقا أي طوائف ،اعة الكثريةوالعنق اجلم ،أعناقهم إلي  شوقًا أو ترقًبا

 ،هـ(209معمر بن املثىن التيمى البصري )ت:  ،. أبو عبيدة2/726 ،مرجع سابق ،الشعر والشعراء ،( ابن قتيبة الدينوري3)
 ،.ابن جرير3/100 ،مرجع سابق ،زجاج.ال1/305 ،هـ(1381 ،)القاهرة: مكتبة اخلاجنى ،ت: حممد فواد سزك ني ،مجاز القرآن
 .21/99 ،مرجع سابق

)ت:  ،أبو احلسن اجملاشعي بالوالء البلخي مث البصري ،. األخاش2/198 ،، مرجع سابقإعراب القرآن( النَّحَّاس، ،4)
. 1/397 ،(م1990-هـ 1411 ،)القاهرة: مكتبة اخلاجني ،1ط ،ت: الدكتورة هدى حممود قراعة معانى القرآن، ،هـ(215
 .1/383 ،مرجع سابق ،القرآن مشكل إعراب ،القيسي

 .2/446 ،مرجع سابق ،. ابن اجلوزي2/520 ،مرجع سابق ،( اخلازن5)
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 القوُل في القراءة :

باتح اهلاء وضم التاء، نافع وابن عامر: بكسر اهلاء وفتح التاء، {ه يمت  ل    } قرأ ابن كثري:
فمن   ،(2)باتح اهلاء وكسرها على أن يكون مبنزلة األصوات  ،، ويقرأ باهلمز وتركه(1)والباقون باتحها

 كسر: فاللتقاء الساكنني، ومن فتح: اختار الاتح خباته، وفتح التاء مثل: أين وكيف، وهو مبين،
بقبل وبعد، وكان الضم على ( 3)ألنه: صوت، واختار الاتح خلاته مع ثقل الياء، والضم على التسبب

، فلما حذف ما أضيات إليه ضم، وروي بكسر الياء على أصل التقاء الساكنني، (4)مضمر لإلضافة
اء وروي عن هشام عن ابن عامر هيت بكسر اهلاء ورفع التاء، واهلمز أخذه من هاء يهيئ مثل ج

وتكون التاء فاعله، واملعىن: حسنت هيئت ، ويكون ل  من  ( 6)من الصوت فعال( 5)جيئ فكأنه اشتق
كالم آخر كما يقول ل  أعين وعلى ما تقدم من القراءة يكون ل  تنبيها مثل سعيا ل ، وعلى ذا 

تاء أكثر وأسري كأنه خاف اهلمزة، وأراد هذا املعىن، وفتح اهلاء وال  ت  يجيوز أن تكون قراءة من قرأ ه

ل ِصني  }يف كالم العرب، قرأ أهل الكوفة  باتح الالم حيث وقع، نافع بالكسر يف   وخم ملصاً  {المم خم

ل ِصني  }خمملصاً  والاتح يف   الباقون: بالكسر يف مجيعه، ( 7){المم خم

                                                           

 ( يف )د( "باتحهما".1)

، معاني القراءات ،. األزهري اهلروي2/198 ،مرجع سابق ،إعراب القرآن.النَّحَّاس، 347( ابن جماهد، مرجع سابق، ص2)
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح  ،هـ(392)ت:  ،بن جين، أبو الاتح عثمان املويل. ا2/46مرجع سابق، 

-1/357. ابن زجنلة، مرجع سابق،1/377 ،م(1999-هـ1420،، )وزارة األوقاف: اجمللس األعلى للشئون اإلسالميةعنها
358. 
 ( يف )د( "السببية".3)

 ( يف )د( "تضمن اإلضافة". وهو األوىل.4)

 ( يف )د( "استقى".5)

 ( يف )د( "فعال".6)

بشري -، ت: بدر الدين قهوجيالحجة للقراء السبعةهـ(، 377( الاارسي ، أبو علي احلسن بن أمحد بن عبد الغاار )ت: 7)
النيسابورى ، مرجع سابق،  .420-419 -4/418 ،م(1993-هـ1413،)دمشق/بريوت: دار املأمون للرتاث ،2جوجيايب، ط
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هم ديين والدين، فالكسر على إسناد الاعل إليهم، وشاهده: إمجاع( 1)واتاقوا على كسر ما فيه

ل ص وا ِدينـ ه مم لِلَّهِ }على وعلى ما فيه الدين وديين، والتقدير: املخلصني دينهم هلل، أو ( 2){و أ خم
املخلصني لطاعة اهلل، والاتح: على ترك تسمية الااعل، وهو اسم اهلل تعاىل، والتقدير: من الذين 

ن اه مم خِب اِلص ٍة إِ }أخلصهم اهلل من كل حال مذمومة للقيام بأمره، مثل املصطاني وشاهده:  ل صم نَّا أ خم

ر ى الدَّارِ   واملخالاة للجمع بني لغتني.(، 3){ذِكم

 القوُل في المعنى والتفسير :

، وإن أردت الشراء ومل ترد البيع (4)املعىن واهلل أعلم: وشروه مبعىن: باع إخوة يوسف يوسف
، وقال قتادة: بل السيارة باعوا (7)منهم( 6)، وهذا قول جماهد وابن عباس، أي: باعوه(5)قلت: اشرتيه

أي: باخس مبعىن: ناقص، وقيل: إمنا مسي خبساً: ألنه كان حراما  {بِث م ٍن خب مسٍ }: وقولُهُ يوسف، 

أي: {د ر اِهم  م عمد ود ةٍ } وقولُُه: (9)قاله الضحاك وابن عباس، مل حيل هلم أن يأكلوا مثنه، ،(8)عليهم

                                                                                                                                                                                     

مرجع  ،النشر في القراءات العشر.ابن اجلزري، 3/1228مرجع سابق، ،جامع البيان في القراءات السبعداين، . ال1/245
   .295-294-2/293سابق، 

 ( يف )د( "ما فيه".1)

 .146اآلية:  ،ة النساء( سور 2)
 .46اآلية:  ،( سورة ص3)
)الباكستان: مكتبة  ،ت: غالم نيب التونسي ،المظهري التفسير ،حممد ثناء اهلل ،. املظهري13/50 ،مرجع سابق ،( ابن جرير4)

 .5/150 ،هـ( 1412 ،الرشدية
 ( يف )د( "اشرتيته".5)

 .3/17 ،مرجع سابق ،. السمعاين أبو املظار3/995 ،مرجع سابق َدرُْج الدُّرر في َتف سي ر اآلي  والسَُّور، ،(  اجلرجاين6)
 ( يف )د( "بينهم".7)

 .7/2115 ،مرجع سابق ،. ابن أيب حامت13/52 ،مرجع سابق ،(  ابن جرير8)
 .7/2117 ،مرجع سابق ،. ابن أيب حامت13/54 ،مرجع سابق ،(  ابن جرير9)
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فيه، وقيل: إمنا قيل معدودة: ليعلم بذل   "كان"ري وافية لزهدهم باعوه بدراهم غري موزونة، ناقصة غ
أهنا كانت أقل من أربعني درمها، ألهنم كانوا يف ذل  الزمان ال يزِن ونم ما كان وزنه أقل من أربعني 

فدل  ،(1)درمها، ألهنم كانوا يف زمان أقل أوزاهنم وأصغرها: كان األوقية، وكانت األوقية أربعني درمها
، وابن عباس (2)وده على قلة الدراهم، واختلف يف معرفة عددها، فقال عبد اهلل ونوف النكايلمبعد

وقال جماهد: كانت اثنني وعشرين درمها، أخذ كل واحد  ،(3)والسدي وقتادة: كانت عشرين درمها
 وليس على ذل  تعيني ال يف ،(5)وقال عكرمة وابن إسحا : كانت أربعني ،(4)منهم درمهني درمهني

ان وا ِفيِه ِمن  الزَّاِهِدين  }: وقولُهُ ، (6)خرب وال يف نص أي: وكان إخوة يوسف يف يوسف من  {و ك 
وهم مع ذل  حيبون أن  ،(7)الزاهدين ال يعلمون كرامته على اهلل عز وجل، وال يعرفون منزلته عنده

روفة إىل يوسف دوهنم حيولوا بينه وبني والده، ليخلوا هلم وجهه منه، لتكون املنافع اليت كانت مص
حنو ما روي  عن الضحاك وابن عباس وجريج ،(8)مصروفة إليهم

(9). 

                                                           

 ،مرجع سابق ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،. القيسي5/205 ،مرجع سابق ،.الثعليب13/55 ،مرجع سابق ،(  ابن جرير1)
5/3528. 
لبكايل احلمريي كنيته أبو يزيد ويقال أبو عمرو وقد قيل أبو رشيد أمه كانت امرأة كعب ( يف )د( "البكايل". نوف بن فضالة ا2)

 ،وكعب وهو ناسه نوف الشامي. ابن حبان، مرجع سابق ،وأيب أيوب األنصاري ،األحبار يروي القصص روى عن: علي
مشاهير علماء  ،هـ(354)ت:  ،تميميال ،أبو حامت حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن م عمبد   ،. الب سيت5/483

 ،)املنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشروالتوزيع1ط ،حققه ووثقه وعلق عليه: مرزو  على ابراهيم األمصار وأعالم فقهاء األقطار،
 .1/196 ،م(1991-هـ1411

)بريوت: دار الكتب  ،1ط تفسير الثوري، ،هـ(161أبو عبد اهلل بن سعيد بن مسرو  الكويف )ت:  ،( سايان الثوري3)
 .13/57 ،مرجع سابق ،. ابن جرير1/138 ،م(1983-هـ1403العلمية

 .5/205 ،مرجع سابق ،.الثعليب7/3116 ،مرجع سابق ،. ابن أيب حامت15/14 ،مرجع سابق ،( ابن جرير4)
 .7/2116 ،مرجع سابق ،. ابن أيب حامت13/58 ،مرجع سابق ،( ابن جرير5)
 د( "واليقني".( كذا يف األصل. ويف )6)

 .7/2117 ،مرجع سابق ،.ابن أيب حامت13/59 ،مرجع سابق ،( ابن جرير7)
 .13/59 ،مرجع سابق ،( ابن جرير8)
 ( يف )د( "ابن جريج". وهو الصواب إن شاء اهلل تعاىل.9)
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رِِمي م ثـمو اه  } وقوله تعالى: تـ ر اه  ِمنم ِمصمر  اِلممر أ تِِه أ كم أي: قال الذي اشرتى  {و ق ال  الَِّذي اشم
يل: أن امسه ِإطمِاري بمن وق ،، روي  ذل  عن ابن عباس(1)يوسف من بائعه مبصر، وذكر أن امسه ِقطميِار

روحيب وهو العزيز، وكان على خزائن مصر، وقال ابن إسحا : كان املل  يومئذ: الريان بن الوليد، 
، وقيل: إن الذي باعه مبصر كان م اِل  بمن ذ عمر(2)رجل من العماليق

بمن ثـ و يمب بمن ع نـمق اء  
بمن ( 3)

ي ان ِمدم
بمن ِإبـمر اِهيم( 4)

تـ ر اه  ِمنم ِمصمر  اِلممر أ تِهِ } بن عباس،كذا روي  عن ا( 5) وامسها مما  ،{و ق ال  الَِّذي اشم

ذكر ابن إسحا : ر اِعيل بِنمت
ر ع ابيل( 6)

رِِمي م ثـمو اه  }،(7) أي: موضع إقامته، وذل  ح يمث  يـ ثمِوي  {أ كم

و ي ِقيم ِفيهِ 
ه  و ل ًداع س ى أ نم يـ نـما ع ن  }وكين باملوضع عنه اتساعا، ألنه معلوم،  ،(8) ذكر أن  {ا أ وم نـ تَِّخذ 

مشرتي يوسف قال هذا القول المرأته، حني دفعه إليها، ألنه مل يكن له ولد، ومل يكن يأيت النساء، 
، إذا فهم األمور اليت ن ك لِّاه ا (9)فقال هلا: أكرميه، عسى أن يكاينا بعض ما نعاين من أمور

و ع ر فـ ه ا
ونـ ت بـ نَّاه  ( 10)

(11) ، 

                                                           

 .7/2117 ،مرجع سابق ،( ابن أيب حامت1)
 .7/2117 ،مرجع سابق ،. ابن أيب حامت13/61 ،مرجع سابق ،( ابن جرير2)
( )بويب ( بدال من )ثويب(: "إن الذي باعه مبصر كان مال  بن ذعر بن ب ويب بن عاقان بن مديان بن إبراهيم" هكذا عند 3)

 . 15/18 ،مرجع سابق ،ابن جرير

 ( يف )د( "مدان".4)

 .13/61 ،مرجع سابق ،( ابن جرير5)
 ( يف )د( "ابنة".6)

 .13/62 ،"بنت رعائيل" ،مرجع سابق ،( ابن جرير7)
 .13/62 ،مرجع سابق ،( ابن جرير8)
 ( يف )د( "أمورنا".9)

 .13/63 ،مرجع سابق ،( ابن جرير10)
عند  مشروعأ كان التبين أن يف : ظاهرةفائدة( يف )د( "وتبيناه".والصواب واهلل أعلم املثبت يف األصل لكمال املعىن. 11)

 .1/282 ،مرجع سابق ،نصر واهلاليل وحرمه. عنه اإلسالم هنى مث ،همن صدر ويف ،اإلسالم قبل العرب عند كان كما ،املصريني



 يوسف سورةتحقيق                        الَحوفي لإلمام القرآن علوم في البرهان
 

 164

 } المرأته:( 2): العزيز حني تارس يف يوسف، وقال(1)بد اهلل بن مسعود: أفرس الناس ثالثةقال ع

ه  و ل ًدا ا ع ن ا أ وم نـ تَِّخذ  رِِمي م ثـمو اه  ع س ى أ نم يـ نـم ، وأبو بكر الصديق حني تارس يف عمر، واليت {أ كم

ت أمج رمت  }قالت:  يـمر  م ِن اسم ت أمِجرمه  ِإنَّ خ  و ك ذ ِل   م كَّنَّا }: وقولُهُ  ،(3){المق ِويُّ األم ِمني  ي ا أ ب ِت اسم

يقول تعاىل: وكذل  أنقذنا يوسف من أيدي إخوته، وقد مهوا بقتله، وأخرجناه  {لِي وس ف  يف األم رمضِ 
من اجلب بعد أن ألقي فيه فصريناه إىل الكرامة واملنزلة الرفيعة عند عزيز مصر، كذل  مكنا له يف 

أي: نـ ع لِّم ي وس ف ِمنم ِعب ار ة  {و لِنـ ع لِّم ه  ِمنم ت أمِويِل األم ح اِديثِ }،(4)اه على خزائنهااألرض، فجعلن

ي ا الرُّؤم
بِّره  و حي  وطه   على أمر يوسف  (7){و اللَّه  غ اِلب  } ،(6)ومكنا له يف األرض ،(5) ي س وسه  و ي د 

(8) ، 

                                                           

 كتاب السنةوأبو بكر اخلالل يف  ،371ص مسندهوابن اجلعد يف  سننهرواه سعيد بن منصور يف  ،( احلديث موقوف1)
ح أصول كتاب شر والاللكائي يف  ،359ص كتاب االعتقادوالبيهقي يف  ،301واخلرائطي يف مكارم األخال  ص  ،1/277

 ،وقال اهليثمي: رواه الطرباين بإسنادين ،168 ،9/167 ،المعجم الكبيروالطرباين يف  ،7/1404اعتقاد أهل السنة والجماعة، 
واحلاكم  ،فقد وثق على ضعف كثري فيه " ،وإن كان هو الثقاي ،ورجال أحدمها رجال الصحيح إن كان حممد بن كثري هو العبدي

كتاب ويف  التلخيص،ووافقه الذهيب يف  ،وصححه على شرط البخاري ومسلم ،2/376، كتاب التاسري المستدرك،يف 
 ،مرجع سابق ،.الزجاج13/63 ،مرجع سابق ،. ابن جرير7/434 المصنف،وابن أيب شيبة يف  ،وقال صحيح ،3/96 المناقب،

 .7/2118 ،مرجع سابق ،.ابن أيب حامت3/98
 ( يف )د( "فقال".2)

 .26اآلية:  ،( القصص3)
 . 4/226 ،مرجع سابق ،.البغوي13/64 ،مرجع سابق ،( ابن جرير4)

ت: الدكتور حممد عبد السالم  تفسير مجاهد، ،ـ(هـ104أبو احلجاج بن جرب التابعي املكي القرشي املخزومي )ت:  ،( جماهد5)
.ابن 13/65 ،سابق مرجع ،. ابن جرير1/394 ،(م1989-هـ 1410- ،)مصر: ار الاكر اإلسالمي احلديثة ،1ط ،أبو النيل
 .7/3118 ،مرجع سابق ،أيب حامت

 . 7/2118 ،مرجع سابق ،املرجع السابق.ابن أيب حامت ،املرجع السابق.ابن جرير ،( جماهد6)

 ( يف )د( "مستوٍل".7)

 .13/65 ،مرجع سابق ،( ابن جرير8)
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أي: فع ال{أ ممرِهِ و اللَّه  غ اِلب  ع ل ى }:(1)قال سعيد بن جبري
ثـ ر  النَّاِس ال  يـ عمل م ون  }،(2)  (3){ول ِكنَّ أ كم

أي: ولكن الذين زهدوا يف يوسف فباعوه بثمن خسيس، والذين صار بني أظهرهم من أهل مصر، 
 (.4)حىت بيع فيهم، ال يعلمون ما اهلل بيوسف صانع

مً } وقوله تعالى: ن اه  ح كم أي: ملا بلغ يوسف شدته وقوته يف  {ا و ِعلمًماو ل مَّا بـ ل غ  أ ش دَّه  آ تـ يـم
شبابه وحد  ذل  فما بني: مثاين عشرة إيل ستني سنة، وقيل: أربعني سنة، مجع مل يسمع له واحد مثل 

، وواحد األشر شر، (5)األضر واألسر ، وجيب يف القياس أن يكون واحده ش د  كما و اِحد األم ض ر  ض ر 
 (: 6)كما قال

                                                           

 -ويقال: أبو عبد اهلل -أبو حممد ،الشهيد ،املاسر ،املقرئ ،احلافظ ،( هو سعيد بن جبري بن هشام الواليب موالهم اإلمام1)
قتله احلجاج يف سنة  -صلى اهلل عليه وسلم -ورأى خلقًا من أصحاب النيب ،أحد األعالم ،الكويف ،الواليب موالهم ،األسدي
 ،سير أعالم النبالء ،. الذهيب12/466 ،مرجع سابق البداية والنهاية،. ابن كثري، 2/371 ،مرجع سابق ،ه.ابن خلكان95

 .  4/321 ،مرجع سابق
 أن أحد يقدر وال ،غ لب اهلل غالب : منفائدة. 7/2118 ،مرجع سابق ،.ابن أيب حامت13/65 ،مرجع سابق ،( ابن جرير2)

 .1/284 ،مرجع سابق ،تعاىل. نصر واهلاليل–اهلل وال يعلم الغيب إال اهلل  أمر يرد
اهلل:  بيد كله األمر أن الناس أكثر جهل"العلمي:  وحده. قال-تعاىل-اهلل بيد كله اهلل أمر بأن الناس أكثر : جهلفائدة( (3

 يدركون أي: ال يعلمون ال الناس وحده. ثانيا: أكثر-تعاىل-اهلل بيد كله األمر أن يعلمون ال ومصر عصر كل يف الناس أوال: أكثر

ثـ ر  النَّاِس ال  يـ عمل م ون {  وردت ثالثا: .صانع به اهلل ما يعلمون ال أو ،يريد ملا وتلطاه وفعله ،خلقه يف حكمته  القرآن يف }و ل ِكنَّ أ كم

 اهلل قدر نإونصارى ومسلمني وغريهم.  ويهود وثنيني من الناس أكثرية عن العلم تناي السماء اهلل من أنزهلا ،مرة عشرة إحدى

 ،...بتصرف يريد ما يتحقق لكي الظروف يهيء الذي هو واهلل ،حائل وقوعه حيول دون فلن ،شيئا اهلل أراد فإن ،حمالة ال واقع
 .1/291 ،مرجع سابق ،نصر واهلاليل

 .13/66 ،مرجع سابق ،( ابن جرير4)
 ( يف )د( "األشر".5)

 . ومل أقف على قائله.6/117 ،مرجع سابق التبيان في إعراب القرآن، ،( العكربي6)
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ُر أَ   (1)ْن َكثـَُر األُشرُّ َوَأْهَلَكْت...َحْرُب الُمُلوك  َأَكاث َر اأَلْمَوال  َهْل َغيـْ

ل ِغ: األشد، فقال جماهد: ثالث وثالثون سنة  بـم
وقال ابن عباس: بضع وثالثون  ،(2)واختلف يف امل

هلل وأنه ملا بلغ أشده وهو يف قوته من األقوال املذكورة: أعطاه ا ،(3)سنة، وقال الضحاك: عشرون سنة
ه بطاعته إياي احلكم والعلم، ومكنته يف ت  حكما وعلما، يقول تعاىل: وكما جزيت يوسف فأثبم 

األرض، واستنقذته من أيدي إخوته الذين أرادوا قتله، كذل  أجزي من أحسن يف عمله، فأطاعين يف 
راد به أمري، وانتهى عما هنيته يف معاصي، وهذا وإن كان خمرجه يف ظاهره على كل حمسن فإن امل

يقول له: كما فعلت هذا  بيوسف، فكذل  أفعل ب  فأجني  من مشركي  -صلى اهلل عليه-حممد
ألن ذل  ج ز اِئي أهل اإلحسان يف أمري وهنيي، قال ابن  (4)قوم ، الذين يقصدونكم بالعداوة
   .(5)عباس: جيزي احملسنني أي: املهتدين

ِسهِ ور او د تمه  الَّيِت ه و  يف بـ  } وقوله تعالى: أي: راودت امرأة العزيز، وهي اليت كان  {يمِته ا ع نم نـ ام
 ،(7)كما روي عن ابن إسحا  والسدي وابن جبري  ،(6)يوسف يف بيتها عن ناسه أن يواقعها

                                                           

الزاهر في معاني  ،هـ(328)ت:  ،سم بن حممد بن بشارأبو بكر حممد بن القا ،. األنباري15/22،مرجع سابق ،( ابن جرير1)
إبراهيم بن  ،. البقاعي1/55 ،(1992-هـ 1412،)بريوت: مؤسسة الرسالة ،1ط ،ت: د.حامت صاحل الضامن كلمات الناس

)القاهرة: دار الكتاب  ،1ط نظم الدرر في تناسب اآليات والسور،هـ( 885عمر بن حسن الرباط بن علي بن أيب بكر )ت: 
 .10/55 ،اإلسالمي(

  . 13/67 ،مرجع سابق ،ابن جرير .1/525 ،مرجع سابق ،( جماهد2)
 ،مرجع سابق ،. املاوردي5/3532 ،مرجع سابق ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،. القيسي13/67 ،مرجع سابق ،( ابن جرير3)
4/240. 

 يف )د( زيادة"وأمكن ل  يف األرض وأوتي  احلكم والعلم". (4)

 .13/69 ،مرجع سابق ،رير( ابن ج5)
 .7/2120 ،مرجع سابق ،املرجع السابق.  ابن أيب حامت ،( ابن جرير6)
 ،صلى اهلل عليه وسلم  –ورأى خلقًا من أصحاب النيب  ،( سعيد بن جبري بن هشام األسدي الكويف: املقرئ املاسر الاقيه7)

سير  ،. الذهيب1/76 ،، مرجع سابق تذكرة الحفاظ ،. الذهيب2/371 ،مرجع سابق ،ه. ابن خلكان95قتله احلجاج يف سنة 
 .4/322 ،مرجع سابق أعالم النبالء،
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أي: غلقت أبواب البيوت عليها وعلى يوسف ملا راودته، باباً بعد  {و غ لَّق ِت األم بـمو اب  }

وقال السدي  ،(3)وقال ابن عباس: هلم ل  ،(2)يعين: تعال واقرب{و ق ال تم ه يمت  ل    }،(1)باب
: هي لغة ح ور ان(6)، وقال الكسائي وأبو عبيدة(5): هيت بالقبطية هلم(4)واحلسن

معناها تعال،  ،(7)
يمئ ة ِر أ ِهيئ  ه  يَّأمت ل  من قول القائل: ِهئمت ِلألم مم ومن ضم التاء فاملعىن: تـ ه 
مع وهئت لالثنني واجل ،(8)

   .(9)والذكر واألنثى فيه سواء

جل ثناؤه: قال يوسف إذ دعته املرأة إىل ناسها وقالت له: -يقول{م ع اذ  اللَّهِ } وقوله تعالى:

هلم  إيل، قال: أعتصم باهلل من الذي تؤمئني إليه، وأستجري به منه
ِإنَّه  } وقوله تعالى: .(10)

                                                           

 .16/25 ،مرجع سابق ،(  ابن جرير1)
 .13/70 ،مرجع سابق ،(  ابن جرير2)
 .7/2121 ،مرجع سابق ،ابن أيب حامت 13/71 ،مرجع سابق ،( ابن جرير3)
وحرب األمة يف زمنه، ولد باملدينة  وهو أحد العلماء  ،إمام أهل البصرةكان  ،أبو سعيد، تابعي ،( احلسن بن يسار البصري4)

هـ(. الصادي ،صالح الدين خليل بن أيب  بن عبد اهلل )ت: 110-21الاقهاء الاصحاء الشجعان النساك. ولد باملدينة. )
. 12/190م(، 2000-هـ1420،)بريوت: دار إحياء الرتاث،ت: أمحد األرناؤوط وتركي مصطاى ،الوافي بالوفياتهـ(. 764

 .197/ 7م (، 1971،)بريوت: مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،2،طلسان الميزانابن حجر، 
 .16/27 ،مرجع سابق ،( ابن جرير5)
النحوي العالمة، يقال: إنه ولد يف سنة عشر ومائة يف الليلة اليت مات فيها  ،أ ب و عبيدة التيمي البصري ،( معمر بن املثىن6)

)مصر:  أخبار النحويين البصريين، ،هـ368أبو سعيد ت:  ،احلسن بن عبد اهلل بن املرزبان السريايف،ي. السريايفاحلسن البصر 
 .5/235 ،مرجع سابق ،. ابن خلكان55-52،م(1966 ،مصطاى البايب احلليب

 .13/71 ،مرجع سابق ،(  ابن جرير7)
 .347ص ،مرجع سابق ،( هذه القراءة رواية هشام بن عامر. ابن جماهد8)
 .13/72 ،مرجع سابق ،. ابن جرير1/305 ،مرجع سابق ،( أبوعبيدة9)
 .3/54 ،مرجع سابق ،. السمعاين أبو املظار2/607 ،مرجع سابق ،الواحدي .13/78 ،مرجع سابق ،( ابن جرير10)
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يقول: إن صاحب  زوج  س يِِّدي{ر يبِّ 
س ن  }: وقولُهُ  لسدي وجماهد وابن إسحا .قال ا ،(1) أ حم

: جيوز أن تكون اهلاء (4)وقال الزجاج ،(3)، وأكرمين وائتمنين فال أخونه(2)يقول أحسن منزليت{ م ثـمو اي  

ِلح  الظَّاِلم ون  }: قولُهُ ، و(5)أي: أن اهلل ريب أحسن مثواي يف طول مقامي-عز وجل-هلل  {إِنَّه  ال  يـ ام
نجح من ظلم، فاعل ما ليس له فعله، وهذا الذي تدعونين إليه من الاجور ظلم يقول: إنه ال ي

، حنو ما روي عن ابن عباس وابن إسحا . وقد تضمنت (6)سيدي الذي ائتمنين على منزلهلوخيانة 
اآليات: البيان عما يوجبه اجلهل مبقدار املبيع النايس من الزهد فيه، مع بيعه بالثمن اخلسيس احلقري 

من التمكني يف (، 7)لو كان حقيقا للرفعة-جل وعز-النزر، والبيان عما يوجبه حسن تدبري اهلل اليسري
العلم الذي حيل به القدر، ويعظم به الشأن، كما كان أمر يوسف فما أعطي من ( 8)األرض وتعليم

سان، تل  احلال، ومكن باملل ، وكثرة املال، والبيان عما يوجبه حال احملسن من اجلزاء على اإلح
بإتيانه احلكم والعلم، وناهي  هبما س ناً وعطاًء وكرامة وكرمي جزاء، والبيان عما يوجبه االمتناع من 

 احلرام يف حال شدة املنازعة، وقوة الشهوة من املدح هبذه احلال اجلميلة، والاضيلة اجلليلة.

:  القوُل في الوقف  والتمام 

                                                           

 . 13/78 ،مرجع سابق ،.ابن جرير394ص ،مرجع سابق ،( جماهد1)

 ( يف )د( "مقوليت".2)

 .13/79 ،رجع سابقم ،( ابن جرير3)
حسن  ،كان من أهل الاضل والدين  ،( إبراهيم بن السرى  بن سهل أبو إسحا  الز ج اج النحوى  صاحب كتاب معان القرآن4)

فاشتهيت  الّزجاج،.قال أبو حممد بن درستويه النحوى : حد ثىن الز جاج قال: كنت أخرط حسان فى األدبوله مؤل اات  ،االعتقاد
 ،ه(. القاطي، مرجع سابق 311وال يعل م  بأجرة إال على قدرها )ت:  ،وكان ال يعل م جمانا -لتعل مه مبّردالفلزمت  ،النحو
 .1/40 ،مرجع سابق ،. الزركلي1/194
 .3/101 ،مرجع سابق ،( الزجاج5)
 .7/2122 ،مرجع سابق ،. ابن أيب حامت13/80 ،مرجع سابق ،( ابن جرير6)
 ( يف )د( "بالرفعة".7)

 وكالمها صحيح للمصدرية. د( "وتعلم".( يف )8)
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م  } ا غ ال  ر ى ه ذ  والتمام:  ،(3){و أ س رُّوه  ِبض اع ةً }وكذا  ،(2)حامت عند أيب (1)كاف{ي ا ب شم

ان وا }والتمام عند غريه  ،(5)متام {د ر اِهم  م عمد ود ةٍ }وقال نافع:  ،(4){و اللَّه  ع ِليم  مب ا يـ عمم ل ون  } و ك 

ه  و ل ًدا}، (6){ِفيِه ِمن  الزَّاِهِدين    ،(8) {األم ح اِديثِ  ِمنم ت أمِويلِ }وكذا عنده  ،(7)كاف  {أ وم نـ تَِّخذ 

ثـ ر  النَّاِس ال  يـ عمل م ون  }والتمام  ِسِنني  }و،(9){و ل ِكنَّ أ كم و غ لَّق ِت } ،(10)متام {جن مزِي المم حم
                                                           

. وهو 325ص ،مرجع سابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،. الداين330ص ،مرجع سابق ،القطع واالئتناف ،( النحاس1)
 .192ص ،مرجع سابق ،األمشوين ،.وكذا192ص ،مرجع سابق ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،حسن عند األنصاري

هـ( من كبار العلماء باللغة والشعر. من أهل البصرة كان  248مان اجلشمي السجستاين )ت: سهل بن حممد بن عث ( هو2)
 ،مرجع سابق ،(. املزيما تلحن فيه العامة( و)النخلة( و )المعّمرينمنها كتاب ) ،املرب د يالزم القراءة عليه. له نيف وثالثون كتابا

 .3/143 ،مرجع سابق ،. الزركلي12/268 ،مرجع سابق سير أعالم النبالء، ،. الذهيب12/201
 ،. وكذا192. وكذا األنصاري ،مرجع سابق ص325ص ،مرجع سابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،( وافقه الداين3)

 . 192ص ،مرجع سابق ،األمشوين

ص  ،مرجع سابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،. تام عند الداين330ص ،مرجع سابق ،القطع واالئتناف ،( النحاس4)
 املرجع السابق. ،. وكذا األمشوين192ص ،مرجع سابق ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،. وهو حسن األنصاري325

 املرجع السابق. ،وهو حسن عند األمشوين املرجع السابق. ،القطع واالئتناف ،( النحاس5)

وهو وقف حسن  .325ص ،مرجع سابق ،تداالمكتفى في الوقف واالب ،املرجع السابق.الداين ،القطع واالئتناف ،( النحاس6)
 املرجع السابق. ،. األمشوين192ص ،مرجع سابق ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،عند األنصاري

مرجع  ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،، كاف عند أيب حامت، وكذا الداين331ص ،مرجع سابق ،القطع واالئتناف ،( النحاس7)
 املرجع السابق. ،املرجع السابق.و كذا األمشوين ،مقصد لتلخيص ما في المرشدال ،. وكذا األنصاري325ص ،سابق

 ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،كاف عند أيب حامت، وكذا الداين ،331ص ،مرجع سابق ،القطع واالئتناف ،( النحاس8)
وقف حسن عند . وهو 192ص ،مرجع سابق ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،. وكذا األنصاري325ص ،مرجع سابق
 .192ص ،مرجع سابق ،األمشوين

املرجع السابق. وهو وقف  ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجع السابق. وكذا األنصاري ،القطع واالئتناف ،( النحاس9)
 املرجع السابق. ،حسن عند األمشوين

املرجع السابق. وهو كاف  ،في المرشد المقصد لتلخيص ما ،املرجع السابق.وكذا األنصاري ،القطع واالئتناف ،( النحاس10)
 املرجع السابق. ،عند األمشوين
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ال  }وكذا  ،(2){و ق ال تم ه يمت  ل    }عند نافع، وقال أمحد بن جعار التمام: ( 1)متام {األم بـمو اب  

ِلح  الظَّاِلم ون    (.3) {يـ ام

 ُه عزَّ وجلَّ: وقولُ 

ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ     ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ    چچ ڇ  ژ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ  ک ک 

ک ک گ گ گ  گ       ڳ ڳ    ڳ  ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ     

ۀ ہ ہ      ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے   ے ۓ ۓ ڭ         ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ 

  ژائ ۆ   ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ۉ ې       ې ېې ى ى     ائ

متعلق  {و ه مَّ هِب ا}، {مه َّتم }متعلق بـ  {بِهِ }،(4)ه مَّ بالشيء إذا قارب فعله وملا ياعله

 {ل ومال  }يف موضع رفع باالبتداء، وجواب  {أ نم }، {ل ومال  أ نم ر أ ى بـ رمه ان  ر بِّهِ } ،{و ه مَّ }بـ 
واب الشرط لقوة الشرط وقلبه حمذوف لعلم السامع، وال جيوز أن يتقدم جواهبا عليها، كما تقدم ج

                                                           

 .331ص، مرجع سابق ،القطع واالئتناف ،( النحاس1)
 ،مرجع سابق ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجع السابق. وهو كاف عند األنصاري ،القطع واالئتناف ،( النحاس2)

 192ص ،مرجع سابق ،. وهو حسن عند األمشوين192ص

وهوحسن  . 325ص ،مرجع سابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجع السابق. وكذا الداين ،القطع واالئتناف ،( النحاس3)
 املرجع السابق. ،. وهو كاف عند األمشويناملرجع السابق ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،عند األنصاري

 ،مرجع سابق ،. األصبهاين1/455 ،بد اهلل بن أيب نصر احلميديأليب ع تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم( 4)
شمس العلوم ودواء كالم العرب من هـ( 573نشوان بن سعيد )ت:  ،.احلمريي4/234 ،مرجع سابق ،. البغوي1/168

 ،املعار)بريوت: دار الاكر  ،1ط ،د/يوسف حممد عبد اهلل -مطهر بن علي اإلرياين-ت: د حسني بن عبد اهلل العمري الكلوم
 ،مرجع سابق ،. البيضاوي3/392 ،مرجع سابق ،.أبوحيان1/528 ،مرجع سابق ،. ابن عطية1/6841،م(1999-هـ1420

3/160. 
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، (2)الكاف للتشبيه يف موضع نصب {ك ذ ِل   } ،(1)للماضي إىل معىن املستقبل وقوة الشرط بالعمل
أي: أريناه الرباهني كذل ، وقيل: يف موضع رفع، أي: أمر الرباهني كذل ، والنصب أجود، ملطالبة 

الم كي متعلقة بالاعل احملذوف الذي دلت  {لِن صمِرف  ع نمه  } ،(3)حروف اجلر باألفعال أو معانيها

ل ِصني  }متعلق بـ نصرف،  {ع نمه  }عليه كاف التشبيه،  {ِمنم }مستأنف و {ِإنَّه  ِمنم ِعب اِدن ا المم خم

، {و ق دَّتم }متعلق بـ {ِمنم د ب رٍ }نصب بـ استبقا،  {المب اب  }متعلقة مبعىن االستقرار، و

ا}و م ا ج ز اء  م نم }، {و أ لما ي ا}العامل فيه ( 4)ظرف {ى المب ابِ ل د  }نصب بـ ألايا،  {س يِّد ه 

ِل   س وًءا يف موضع خاض {م نم }رفع باالبتداء،  {ج ز اء  }حرف ناي،  {م ا}، {أ ر اد  بِأ هم

ِل   }إليها، {ج ز اء  }بإضافة   {إالَّ }،{أ ر اد  } نصب بـ {س وًءا}، {أ ر اد  }متعلق بـ {بِأ هم

  نصب بـ {ي سمج ن  }يف موضع رفع على خرب االبتداء، و {أنم } ،{ن  أ نم ي سمج  }إجياب، 

 {ِهي  ر او د تميِن } عطف على"أن"التقدير: إال السجن أو عذاب أليم{أ وم ع ذ اب  أ لِيم  }، {أ نم }

ِمنم }، {وش ِهد  }رفع بـ  {ش اِهد  }، و{ر او د تميِن } متعلق بـ{ع نم نـ امِسي}،(5)ابتداء وخرب

ِله ا  {ق دَّ }حرف شرط و {ِإنم }، {ِإنم ك ان  ق ِميص ه  ق دَّ ِمنم قـ ب لٍ }، {ش ِهد   و}علق بـ مت{أ هم

                                                           

 .6/10 ،مرجع سابق ،. أبوحيان1/36 ،مرجع سابق ،.الباقويل2/729 ،مرجع سابق ،التبيان في إعراب القرآن ،( العكربي1)
 .1/4413 ،مرجع سابق ،ري. األبيا1/427 ،مرجع سابق ،( اخلراط2)
 ،مرجع سابق ،. أبوحيان6/408 ،مرجع سابق ،. األلوسي2/729 ،مرجع سابق ،التبيان في إعراب القرآن ،( العكربي3)
6/259. 
 ،اخلراط .1/25 ،م(1984 ،)بريوت: مؤسسة الرسالة ،1ط ،ت: علي توفيق احلمد حروف المعاني والصفات، ،( الزجاجي4)

 .1/238 ،مرجع سابق
 .2/84 ،مرجع سابق ،.دعاس4/475مرجع سابق ،.درويش12/405مرجع سابق ،( صايف5)
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و ه و  ِمن  }، (1)جواب الشرط {ف ص د ق تم } ،{ق دَّ }متعلق بـ {ِمنم قـ ب لٍ }، {ك ان  }خرب 

اِذِبني اِذِبني   }، و(2)ابتداء وخرب {المك  ، وكذا للتبعيض {ِمن  }متعلق باالستقرار، و {ِمن  المك 

ا} ِله  مثل ما تقدم،  {و ِإنم ك ان  ق ِميص ه  ق دَّ ِمنم د ب ٍر ف ك ذ ب تم و ه و  ِمن  الصَّاِدِقني  }، {ِمنم أ هم

 {ق دَّ ِمنم د ب رٍ }، {ر أ ى}نصب بـ {ق ِميص ه  }الااء جواب ما أخرب به وملا ظرف،  {فـ ل مَّا}

متعلقة  {ِمنم }، {ق ال  ِإنَّه  ِمنم ك يمدِك نَّ }، يف موضع احلال، أي: فلما رأى قميصه مقدوداً من دبر

تعود على الكذب،  {ِإنَّه  }اسم إن وخربها، واهلاء من  {ِإنَّ ك يمد ك نَّ ع ِظيم  }مبعىن االستقرار، 
 (.3)وجيوز أن تعود على السوء

 القوُل في القراءة :

ل ِصني  }قرأ أهل الكوفة:  فع بالكسر يف خمل صا والاتح وخمل صا باتح الالم حيث وقع نا {المم خم
واتاقوا على ما فيه ديين والدين، فالكسر على إسكان  ،(4)يف خملصني، الباقون: بالاتح يف مجيعه

ل ص وا ِدينـ ه مم لِلَّهِ }الاعل إليهم، وشاهده  والاتح على ترك تسميته الااعل، وهو اسم اهلل  ،(5){و أ خم

                                                           

 .1/238 ،مرجع سابق ،.اخلراط4/24 ،مرجع سابق ،( الصبان1)
 .2/84 ،مرجع سابق ،.الدعاس4/475 ،مرجع سابق ،. درويش2/409 ،مرجع سابق ،( صايف2)
 .11/75 ،مرجع سابق ،( ابن عادل3)
 . األزهري اهلروي،194مرجع سابق،ص ،كتاب السبعة في القراءات  . ابن خالويه،348ق، ص( ابن جماهد، مرجع ساب4)

 ،2،ت: اوتو تريزل، طالقراءات السبع. الداين، 4/420،421. الاارسي ، مرجع سابق، 2/46مرجع سابق،  ،معاني القراءات
 .1/128م(،1984-هـ1404 ،)بريوت: دار الكتاب العريب

 .146 اآلية: ،ة النساء( سور 5)
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ِإنَّا }من كل حال مذمومة للقيام بأمره، وشاهده: عز وجل، والتقدير: ومن الذين أخلصهم اهلل 

ن اه مم  ل صم  واخلالف واجلمع بني لغتني. ( 1) {أ خم

 القوُل في المعنى والتفسير :

املعىن واهلل أعلم: أن امرأة العزيز ملا مه ت بيوسف، وأرادت مراودته عن ناسه، جعلت تذكر له 
ل: قالت له: يا يوسف ما أحسن شعرك! حماسن ناسه، وتشوقه إىل ناسها، روي عن السدي قا

قال: هو أول ما ينتثر من جسدي، قالت له: يا يوسف ما أحسن عيني ! قال: هي أول ما تسيل 
إىل األرض من جسدي، قالت: يا يوسف ما أحسن وجه ! قال: هو للرتاب يأكله، فلم يزل حىت 

يحل سراويله، فإذا هو بصورة أطعمته، فهمت به وهم هبا، فدخال البيت، وغلقت األبواب، وذهب ل
وإمنا مثل  م ا مل م يو اِقعمه ا  يعقوب قائما يف البيت، قد عض  على إصبعه، يقول: يا يوسف تـ و اِقع ه ا!

م ث ل الطَّريم يف جو السماء  ال يطا ، و م ث ل  إن واقعتها م ث له إذا مات وقع يف األرض ال يستطيع أن 
ت د  يدفع عن ناسه، فربط سراويله، وذ هب ليخرج ي شم

فأدركته، فأخذت مبؤخر قميصه من خلاه  ،(2)
ومعىن اهلم  بالشيء: حديث املرء ناسه  ،(3)فخرقته حىت أخرجته منه، وطرحه يوسف واشتد حنو الباب

مبواقعته ما مل يواقع، فأما ما كان من هم  يوسف باملرأة، ومه ها به فإنه روي عن ابن عباس من ط ر  

                                                           

 .46اآلية:  ،( سورة ص1)
ر ع  وع د ا. فصل الشني املعجمة2) ت دَّ: أ سم ِو ش دًّا واشم  . 3/234 ،مرجع سابق ،ابن منظور ،(  و ش دَّ يِف الع دم

 .5/212 ،مرجع سابق ،الثعليب .7/2123 ،مرجع سابق ،. ابن أيب حامت13/80 ،مرجع سابق ،( ابن جرير3)
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ي ان وجلس منها جملس اخلاتنقال: ح لَّ اهلمِ  مم
وقال ابن أيب م ل يمك ة: استلقت له: وحل ثيابه ،(1)

وعن  (.2)
جماهد من ط ر  قال: حل سراويله حىت وقع على السرير، ويقال: كيف جيوز أن يوصف يوسف صلى 

اهلل على  اهلل عليه وسلم هبذا الاعل وهو هلل نيب ؟ قيل: إن هذا ابتالء خلطيئة ابتاله هبا، ليكون من
ِإذ ا ذ ك ر ه ا، فيجد يف طاعته اشااقًا منها، وال يتكل على سعة عاو اهلل ورمحته، وقيل: ابتاله اهلل  و ج ل

بذل : ليعرفه موقع نعمته بصاحه عنه، وترك عقوبته يف اآلخرة، وقيل: بل ابتاله ليجعله قدوة ألهل 
مجيع ذنوب األنبياء اليت هي الصغائر،  وكذل  ،(3)الذنوب، يف رجاء رمحته، وترك اإلياس من عاوه

ألهنم ال يرتكبون كبرية جتري أمورهم يف ذل  جمرى يوسف، وقد اختلف يف الربهان، فقال: بعضهم 
قال ابن عباس: نودي يا ابن يعقوب أتزين؟ فتكون كالطري وقع  ،(4)نودي بالنهي عن مواقعة اخلطيئة
ن أيب م ل يمك ة وقتادة، وقال ابن عباس أيضا: ملا هم وهو قول اب ،(5)ريشه، فذهب ليطري فال ريش له
                                                           

 .7/2122 ،مرجع سابق ،. ابن أيب حامت1/321 ،مرجع سابق ،( عبد الرزا 1)
: وردت هذه اإلسرائيليات فائدة. 13/83 ،مرجع سابق ،عن ابن جريج به. ابن جرير 1/140 ،مرجع سابق ،( الثوري2)

عن  لسان العرباملكذوبة اليت ال توافق العقل وال النقل يف معىن همِّ يوسف ما ينايف عصمة األنبياء عليهم السالم وما خيجل 
النطق به ويأىب القلم أن يسطره، ويتناىف مع شرف الرسالة، وعلينا أن نبني ونذب الشبه اليت وقعت منافية لعصمة األنبياء عليهم 
السالم ونقد وبيان الكذب على اهلل ورسله، وهو من الواجبات على أهل العلم، حىت ال خندع وتدخل تل  اإلسرائيليات املكذوبة 

منها ماذكره اإلمام احلويف عاا اهلل عن اجلميع ونقد هذه  تفسير الطبريس، فقد جاءت عشرات الروايات يف إىل عقول عوام النا
 اهلل صلى –اإلسرائيليات من اجلوانب التالية: .نقول إن هذه اآليات هبذا اللاظ العريب املبني مل تنزل على أحد قبل نبينا حممد 

راب فاحش ال ميكن التوفيق بينه لوجود علل منع احملدثون بسببها الكثري من . يوجد يف سند هذه الروايات اضطوسلم عليه
ألنه أمارة من إمارات الكذب واالختال . إن ما جاء يف الروايات اإلسرائيلية يتناقض كلياً مع ما جاء يف القرآن الكرمي،  ،املرويات

راودته عن ناسه وأنه من الصادقني. شهادة الشاهد من  وكيف يوفق بني قوله تعاىل: يف حق يوسف. اعرتاف امرأة العزيز بأهنا
أهلها برباءة يوسف. إيثار يوسف عليه السالم الصديق العايف الكرمي ابن الكرمي السجن على معصية اهلل تعاىل وهذه مظاهر 

ابن جرير الطبري لسورة  تفسيراإلسرائيليات يف  ،أد.عام العبد زهد ،النبوة القائمة على األخال  والقيم العليا النبيلة. زهد
-4املوافق  1432ذو القعدة  8-7األربعاء -املنعقد الثالثاء يوسف عرض ونقد، مؤتمر خطر الروايات الواهية على اإلسالم 

 .18ص ،اجلامعة اإلسالمية ( ،م )غزة: كلية أصول الدين5/10/2011
 .16/38 ،مرجع سابق ،( ابن جرير3)
 .3/25 ،مرجع سابق ،املاوردي .13/85 ،مرجع سابق ،( ابن جرير4)
 .16/41 ،مرجع سابق ،. ابن جرير1/321 ،مرجع سابق ،( عبد الرزا 5)
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فض رب يف صدره، فخرجت شهوته من  ،(1)مبواقعة اخلطيئة، صور له يعقوب يتوعده، وقيل: مث ل له
وهو معىن قول سعيد بن جبري، وقال احلسن: زعموا أن سقف البيت انارج، فرأى يعقوب  ،(2)أنامله

: بل الربهان ما أوعد اهلل على الزنا أهله، قال: (4)بن كعب القرظيوقال حممد  ،(3)عاض ًا على أصابعه

ًتا و ال  تـ قمر ب وا الزِّن ا إِنَّه  ك ان  ف اِحش ةً }ورفع رأسه إىل سقف البيت، فإذا كتاب يف حائط البيت،  و م قم
(5) 

ِبياًل  وقوله ، (7)ريهوظاهر اآلية: برهان زجره، فجائز أن يكون ما ذكروا وأن يكون غ (6){و س اء  س 

ش اء  } تعالى: يقول: كما أرينا يوسف برهاننا على الزجر ( 8) {ك ذ ِل   لِن صمِرف  ع نمه  السُّوء  و الما حم
                                                           

 .13/90 ،مرجع سابق ،. ابن جرير1/321 ،مرجع سابق ،.عبدالرزا 2/329 ،مرجع سابق ،( مقاتل1)
 .7/2123 ،ابقمرجع س ،ابن أيب حامت .13/90 ،مرجع سابق ،.ابن جرير1/321 ،مرجع سابق ،( عبد الرزا 2)
 .13/95 ،مرجع سابق ،( ابن جرير3)
كان أبوه  ،ه( 110وهو حممد بن كعب بن حيان بن سليم. )ت:  ،ويقال: أبو عبد اهلل ،( حممد بن كعب القرظي أبو محزة4)

اهلند: طبعة ) ،1ط ،الجرح والتعديل ،مرجع سابق ،وولد له هبا حممد فيما قيل. ابن أيب حامت ،من سيب بين قريظة فنزل الكوفة
. ابن عساكر، 8/67 ،م(1952-هـ 271 ،بريوت: دار إحياء الرتاث العريب ،الدكن ،حبيدر آباد ،جملس دائرة املعارف العثمانية

 .55/137 ،مرجع سابق
ًتا{ والصواب بدوهنا كما نصت اآلية الكرمية بقوله تعاىل: }و ال  تـ نمِكح وا م ا ن ك ح   ،( كذا يف األصل5) آب اؤ ك مم ِمن   زادت }و م قم

ًتا و س اء  س ِبياًل{  .22اآلية:  ،سورة  النساء ،النِّس اِء ِإالَّ م ا ق دم س ل ف  إِنَّه  ك ان  ف اِحش ًة و م قم
 .32اآلية:  ،( اإلسراء6)
 .13/98 ،مرجع سابق ،( ابن جرير7)
وقد أفادت مبجموعها  -عليه السالم-ا يوسف: وردت روايات كثرية يف تاسري ه م  سيدنمسألة في هم يوسف عليه السالم( 8)

ومل مينعه من ذل  إال  ،وكاد أن يرتكب معها الااحشة ،وحل السراويل ،بل جلس من امرأة العزيز جملس الرجل من زوجته ،أنه عزم
ردٍّ هلا أو بيان  على ما فسروه أيضا من روايات تتناىف مع العصمة والسيا .فقد ذكر بعض املاسرين هذه الروايات دون ،برهان ربه
والسمعاين أبو  ،والثعليب ،والبغوى ،والواحدي ،وابن أيب حامت ،والطربى ،والصنعاين ،ومن هؤالء األئمة: مقاتل بن سليمان ،لزياها
 وغريهم. ،املظار

 وبينوا وجه الصواب يف املسألة. ،فردوها ،وقد تنبه كثري من املاسرين إىل هذه اخلرافات واألباطيل
 ،والشنقيطى ،لوسىواأل ،وأبو السعود ،وابن كثري ،وابن تيمية ،وابن عطية ،والزخمشرى ،وأبو حيان ،األئمة: الرازى ومن هؤالء
المحرر . 433 ،2/432 الكشاف ،5/294،295 والبحر المحيط. 18/439 مفاتيح الغيب :ينظروغريهم  ،والقامسى
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وروح  ،4/266 ،تفسير أبي السعودو  ،304،305ص ءوقصص األنبيا، 273 ،2/272دقائق التفسير،  ،3/234 ،الوجيز
 .168 ،6/167 ومحاسن التأويل ،209 ،2/208 أضواء البيان ،216-12/213 ،المعاني

ونسب  ،فقال: "ط وَّل املاسرون يف تاسري هذين اهلمَّنيم  ،وجاء بالقول الاصل يف املسألة ،فقد أجاد وأفاد ،قال اإلمام أبو حيان
بل هو مناي لوجود رؤية  ،والذي أختاره: أن يوسف مل يقع منه ه م  هبا البتة ،وز نسبته آلحاد الاسا بعضهم ليوسف ما ال جي

وإن كان ال يقوم دليل على امتناع  ،ل: إن جواب )لوال( متقدم عليهاتقوال  ،كما نقول: قارفت لوال أن عصم  اهلل ،الربهان
ومن أعالم البصريني  ،وقد ذهب إىل ذل  الكوفيون ،ز تقدمي أجوبتها عليهابل صريح أدوات الشرط العاملة خم مت لف يف جوا ،ذل 

كما يقول مجهور البصريني يف قول  ،بل نقول: إن جواب )لوال( حمذوف لداللة ما قبله عليه ،أبو زيد األنصارى وأبو العباس املربد
بل هو م ثمب ت  على  ،أنت ظامل على ثبوت الظلم وال يدل قوله: ،فيقدِّرونه: إن فعلت فأنت ظامل ،العرب: أنت ظامل إن فعلت

ولكنه  ،فكان موجد اهلم على تقدير انتااء رؤية الربهان ،وكذل  هنا التقدير: لوال أن رأى برهان ربه هل  مَّ هبا ،تقدير وجود الاعل
 .258-6/257 ،مرجع سابق .فانتاي اهل مُّ" ،وجد رؤية الربهان

 ،ان  وقال وهذا الوجه الذي اختاره أبو حيان وغريه هو أجرى األقوال على قواعد اللغة العربيةوقد انتصر الشنقيطي لرأى أىب حي
ألن الغالب يف القرآن الكرمي ويف كالم العرب: أن اجلواب احملذوف يذكر قبله ما يدل عليه كما ع لَّق  الدكتور أبو شهبة على قول 

 ،ويدعو إليه السابق والالحق ،يوافق ما دل عليه العقل من عصمة األنبياء فقال: "وهذا هو القول اجلزل الذي-اإلمام أىب حيان
إىل التاسريات األخرى  ،حىت نعدل عن هذا الرأي الصواب ،وأما كون جواب لوال ال جيوز أن يتقدم عليها فهذا أمر ليس ذا خطر

ويف تأصيل أي  ،ي يف كونه أسلوبًا عربًيا فصيًحافورود أي أسلوب يف القرآن يكا ،والقرآن هو أصل اللغة ،هِل مِّ يوسف ،الباطلة
 ،مرجع سابق ،قاعدة من القواعد النحوية فال جيوز ألجل األخذ بقاعدة حنوية أن نقع يف حمظور ال يليق باألنبياء كهذا. الشنقيطي

2/208، 209. 
 أيضا هذه الروايات. 433 ،2/432 ،مرجع سابق الكشاف، ،وقد ر دَّ اإلمام الزخمشرى

وأولوا اآلية الكرمية تأويالً  ،ونزهوا ساحة النبوة ،فردوها ،ل ابن تيمية: وهكذا تصدى كثري من املاسرين هلذه اإلسرائيلياتوقا
 .273 ،2/272 ،يليق مبقام النبوة وعصمة األنبياء ويناسب السيا  القرآين الذي وردت فيه اآليات. دقائق التاسري ،صحيًحا

 ،راد هبمها به: اهلم بضربه نتيجة عصيانه ألمرها. وأن املراد هبمه هبا: الدفاع عن ناسه برد االعتداءومن املاسرين من يرى: أن امل
 ،وما بعدها 12/277 تفسير المنارولكنه آثر اهلرب. وأشري هنا إىل أن من املاسرين تبىن هذا الرأي مجاعة من املعاصرين. )

-موسوعة تفسير سورة يوسف ،38 ،37د. حممد الطيب النجار ص  -ويةتاريخ األنبياء في ضوء القرآن الكريم والسنة النب
وذهب البعض إىل أن اهلم  وما بعدها(. 161ألمحد عز الدين عبداهلل ص -وما بعدها. يوسف بن يعقوب 2/613لعليش متويل 

 .2/171 ،واضحالتفسير ال ،. الحجازي، محمد محمودالذي حصل إمنا هو مبقتضى الطبيعة والاطرة اإلنسانية البشرية
وغريه وهو  ،كاإلمام الشنقيطي،من األئمة  والقوال الراجح  والذي أميل إليه هو ما ذهب إليه اإلمام أبو حيان  ومن ناصره

 واألدلة على تقوية هذا القول هي كالتايل: -إن شاء اهلل تعاىل -الصواب
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عما هم به من الااحشة، كذل  نسبب له يف كل ما عرض له من هم يهم به فيما ال يرضاه ما 
 (.1)يزجره ويدفعه عنه، ليطهره من دنس ذل 

أما يوسف:  ،(2)أي: واستبق يوسف امرأة العزيز باب البيت {ت بـ ق ا المب اب  و اسم }: وقوله تعالى
، وأما املرأة: فطلباً ليوسف لتقضي حاجتها منه اليت (3)فاراراً من ركوب الااحشة ملا رأى من برهان ربه

 أرادته عليها، فأدركته، فتعلقت بقميصه من خلاه، فجذبته إليها مانعة له من اخلروج من الباب،

أي: وصادف  {و أ لما ي ا س يِّد ه ا ل د ى المب ابِ } ،(4)وقدته من دبر أي: شقته من خلف، ال من قدام

ِل   س وًءا ِإالَّ أ نم ي سمج ن  }: وقولُهُ  ،(5)سيدها: وهو زوج املرأة، عند الباب ق ال تم م ا ج ز اء  م نم أ ر اد  بِأ هم

يز لزوجها ملا خافت أن يتهمها بالاجور: ما ثواب من أراد أي: قالت امرأة العز  {أ وم ع ذ اب  أ لِيم  

                                                                                                                                                                                     

 قوة األدلة واحلجج الدامغة ملناقضه.   -1
عليهم السالم من  -لة ما قبله عليه" وهو ما ارتضيه يف تاسري اآلية ولعصمة األنبياءبأن "جواب )لوال( حمذوف لدال -2

 بتصرف.  ...)قول أيب حيان( ذل 
فاإلعراض عنها أوىل بنا. والذي جيب أن يعتقد:  ،هنا متنافية وهي من كتب أهل الكتاب إن أكثر أقوال املاسرين ها -3

وهلذا قال تعاىل: } و ل ق دم مه َّتم بِِه و ه مَّ هِب ا ل ومال  أ نم  ،ة ومحاه عنها وصانه منهاونزهه عن الااحش ،أن اهلل تعاىل عصمه وبرأه
ل ِصني {. ش اء  إِنَّه  ِمنم ِعب اِدن ا المم خم  ر أ ى بـ رمه ان  ر بِِّه ك ذ ِل   لِن صمِرف  ع نمه  السُّوء  و الما حم

 .13/100 ،مرجع سابق ،( ابن جرير1)
 .7/2126 ،مرجع سابق ،. ابن أيب حامت13/101 ،مرجع سابق ،. ابن جرير1/322 ،مرجع سابق ،( عبدالرزا 2)

 العصمة على وفيه دليل ،ممدوح أمر والاتنة الااحشة من واهلروب ،األمور مجيع يف السوء العبد يقي اهلل من : الربهانفائدة (3)

 فعلى الرجال حياة يف كربى فتنة : املرأةفائدة .328 ،1/329 ،مرجع سابق ،يوسف عليه السالم.نصر واهلاليل وبراءة لألنبياء

 فكره يرسلن وال ،بأجنبية خيلون وال ،حمرم اىل عينيه ميدن فال تقاته حق اهلل ويتقي ،النساء حبائل الوقوع يف من حيذر أن املؤمن

 .1/335 ،مرجع سابق ،عليه.نصر واهلاليل حترم امراة حنو
 .5/214 ،مرجع سابق ،.الثعليب13/101 ،مرجع سابق ،(  ابن جرير4)
 .7/2127 ،مرجع سابق ،ابن أيب حامت ،13/102 ،مرجع سابق ،(  ابن جرير5)
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ق ال  ِهي  ر او د تميِن ع نم } وقوله تعالى: (.1)بامرأت  الزنا؟ إال أن يسجن أو عذاب مؤمل أي: موجع

يقال: ملا قذفته مبا قذفته مكذبا هلا فيما قذفته به، م ا أ ن ا ر او دمهت ها عن ناسها، بل هي  {نـ امِسي
 ،(2)عن ناسي، وقد قيل أن يوسف مل يرد ذكر ذل ، لو مل تقذفه عند سيدها مبا قذفته به راودتين

ا} وقوله تعالى: ِله   (3)اختلف يف صاة الشاهد، قال ابن عباس وأبو هريرة {و ش ِهد  ش اِهد  ِمنم أ هم

واحلسن  وروي أيضا عن ابن عباس وعكرمة وجماهد وقتادة ،(4)وسعيد بن جبري: كان صبيًا يف املهد
-وروي عن رسول اهلل  ،(6)وروي عن جماهٍد أيضا قال: الشاهد القميص املقدود ،(5)قال: كان رجال
فدل ذل  على أنه  ،(7)قال: تكلم أربعة وهم صغار، فذكر فيهم: شاهد يوسف -صلى اهلل عليه

ق تم و ه  }صيب يف املهد، وقول ه :  اِذِبني  ِإنم ك ان  ق ِميص ه  ق دَّ ِمنم قـ ب ٍل ف ص د  ألن املطلوب إذا   {و  ِمن  المك 
كان هاربا، فإمنا يؤتى من قبل دبره، فكان معلومًا أن الشق لو كان من ق بل مل يكن هاربا، ولكن  

                                                           

 .13/103 ،مرجع سابق ،(  ابن جرير1)
إذ ليس  ،جبرمها–عليه السالم-قال القشريي: أفصح يوسف : ليس للااسق حرمة.فائدة.16/53 ،مرجع سابق ،(  ابن جرير2)

 ،1/353 ،مرجع سابق ،نصر واهلاليل حاظها. للااسق حرمة جيب
( هو عبدالرمحن بن صخر الدوسي، من أكثر الصحابة رواية، روي ل ه  حن مو من مخسة آالف حديث وثالث مائة وسبعني 3)

 .3/308. الزركلي، مرجع سابق،4/1768،ه(. ابن عبد الرب، مرجع سابق59-57حديثًا)ت: 
 ،.مرجع سابق2/41 ،مرجع سابق ،. الاراء7/2128 ،مرجع سابق ،بن أيب حامت. ا16/53 ،مرجع سابق ،( ابن جرير4)
 .3/24 ،مرجع سابق ،. السمعاين أبو املظار5/214
 .2/41. الاراء ، مرجع سابق،13/105 ،مرجع سابق ،.ابن جرير1/141 ،مرجع سابق ،( سايان الثوري5)
 .16/58 ،مرجع سابق ،.  ابن جرير395ص ،مرجع سابق ،( جماهد6)
ِن الرَِّحيمِ ِبس رميِ باب تـ امِسري سورِة التَّح ،المستدرك على الصحيحين للحاكم( 7) . 3835رقم احلديث ،2/538 ،ِم اللَِّه الرَّمحم

ن اِد و مل م خي  رِّج اه   اه ووافقه الذهيب.وقال الشيخ شاكر تعليقاً: ولكن حديث أيب هريرة مطوال رو « وقال: ه ذ ا ح ِديث  ص ِحيح  اإلمِسم
بإسناد  .80-58ص- في المسندورواه أمحد  ،106: 16 صحيحهومسلم يف  ،(348-344: 6 لفتح)ا صحيحهالبخاري يف 
 .16/54 ،مرجع سابق ،ابن جرير صحيح.
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فـ ل مَّا ر أ ى } وقوله تعالى: (.1)ن يكون طالبًا ممنوعًا مدفوعاً، فكان ذل  يكون شاهداً على كذبهأك

 عن زوج املرأة، وهو القائل هلا: إن هذا الاعل من كيدكن، أي: من خرب {ق ِميص ه  ق دَّ ِمنم د ب رٍ 

، وقيل: إنه خرب عن الشاهد إنه القائل {ِإنَّ ك يمد ك نَّ ع ِظيم  } ،(2)صنيعكن، أي: من صنيع النساء
. وقد تضمنت اآليات البيان عما توجبه إخالص العبادة من األلطاف اليت يعتصم هبا من (3)ذل 

ما يوجبه مكر النساء من  وقع صاحبها يف شدة منازعٍة، وحال خدعة، والبيان عناملعصية، وإن 
البهت بطرح اجلرم على غري صاحبه، لتربئة الناس من ذل ، مع إدعاء أن جزاءه السجن، والعذاب 
األليم، وهو مبدعيه أحق وله ألزم، والبيان عما يوجبه ناع االستدالل من متييز التقي من الااجر، 

عليه السالم، حىت ظهرت براءته فيما قيل فيه، ونسب إليه، -ن الباطل فيما قذف به يوسفواحلق م
اهلارب من األمر، كما أن والبيان عما يوجبه داللة العادة، من أن الذي شق قميصه من دبره، هو 

ة د الضربة يف ظهره هو: املنهزم من احلرب، والبيان عما أخرجه الربهان من إضافة الااحشجالذي تو 
 إىل غري صاحبها بالبهتان فر دت على مقرتفها، وبرِئ  منها املنزه عنها. 

:  القوُل في الوقف  والتمام 

                                                           

 رضي-،الصحابة وجعل ،ووصف ،وفعل ،قول من احلق يبني ما البينة : إذفائدة .16/59 ،مرجع سابق ،( وبنحوه ابن جرير1)

 ،الشهادة من أصد  احلبل جعلوا بل ،أربعة عليها يشهد ومل ،تقر مل وإن ،املرأة به فحدوا ،الزنا على وآية عالمة لاحلب-عنهم اهلل
 .1/365 ،مرجع سابق ،نصر واهلاليل .والشاهدين اإلقرار مبنزلة ،شرهبا على وعالمة ،آية هلا وقيئه رائحة اخلمر وجعلوا
 .13/113 ،مرجع سابق ،( ابن جرير2)
: أن البينة فائدة .7/2130 ،مرجع سابق ،. ابن أيب حامت3/101 ،مرجع سابق ،. الزجاج16/60 ،مرجع سابق ،ن جرير( اب3)

مرجع  ،نصر واهلاليل احلب ل عالمة وآية على الزنا.-رضي اهلل عنهم-ما يبني احلق من قول وفعل ووصف كما جعل الصحابة
 .1/365 ،سابق
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إِنَّه  }وأجود منه  ،(2)جيد {ل ومال  أ نم ر أ ى بـ رمه ان  ر بِّهِ }وقال أبو حامت: ،(1)كاف  {و ه مَّ هِب ا}

ل ِصني    ،(5){ِمنم ك يمدِك نَّ }وكذا  ،(4){ع ذ اب  أ لِيم   أ وم }وكذا  ،(3)أي: حسن {ِمنم ِعب اِدن ا المم خم

 . {ع ِظيم  }( 6)والتمام

 وقولُُه عزَّ وجلَّ: 

ەئ ەئ  وئ  وئۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  ېئ   ىئ ىئ   ی ژ   

ٱ ٻ ٻ  ی ی ی     جئ حئ   مئ ىئيئ جب حب خبمب ىب  يب جت حت خت مت  

ٻ ٻ  پ پ پ پ  ڀ   ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ       ٿ 

ڦ       ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ    ڦ   

چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ   ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک 

  ژک    کک گ گ گ گ       ڳ ڳ    ڳ ڳ ڱ      ڱ 

                                                           

ص  ،مرجع سابق ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،. األنصاري331ص ،سابق مرجع ،القطع واالئتناف ،( النحاس1)
 .192ص ،مرجع سابق ،. األمشوين193
ص  ،مرجع سابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،قال: كاف الداين .332ص ،مرجع سابق ،القطع واالئتناف ،( النحاس2)

 املرجع السابق. ،ع السابق. وكذا األمشويناملرج ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،. وكذا عند األنصاري325

املرجع السابق. قال  ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجع السابق.قال: كاف الداين ،القطع واالئتناف ،( النحاس3)
 املرجع السابق. ،املرجع السابق. وكذا األمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري

املرجع السابق. قال: حسن.  ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجع السابق.قال: كاف الداين ،القطع واالئتناف ،( النحاس4)
 املرجع السابق. ،املرجع السابق. قال: كاف األمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري

مرجع  ،مكتفى في الوقف واالبتداال ،املرجع السابق. وكذا الداين ،القطع واالئتناف ،( قال متام الكالم عند نافع النحاس5)
 املرجع السابق. ،املرجع السابق.جائز عند األمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،. وكذا األنصاري325ص ،سابق

املرجع السابق.  ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجع السابق. األنصاري ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،( الداين6)
 السابق. املرجع ،األمشوين
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ا}نداء مارد، {ي وس ف  }  {أ عمِرضم }، وألف {أ عمِرضم }متعلقة بـ {ع نم }، {ع نم ه ذ 

ا}قطع و نمِب ِ }إشارة إىل ما جرى، {ه ذ   {ِإنَّ ِ }لف ألف وصل، متعلق بـ استغاري واأل {ِلذ 

، والتاء امسها، {ك نمتِ }خرب  {ِمن  اخلم اِطِئني  }خرب إن ، و {ك نمِت ِمن  اخلم اِطِئني  }مستأنف، 

متعلقة مبعىن االستقرار، يقال: خ ِطئ  الرجل  خيطئ  ِخطاًء وخ طأً  {ِمن  }و
 (: 2)وقال الشاعر ،(1)

 َأْهَلْكــُت َمــالُ    (4)َعــَليَّ َوإ نََّمــا *** (3)َلَعْمــُرَك إ نََّمــا َخـطَئ ي َوَصـْوب ي

وقال أمي ة
(5) : 

                                                           

 .3/90 ،مرجع سابق ،. احلموي الايومي1/47 ،مرجع سابق ،.اجلوهري2/93 ،مرجع سابق ،( ابن دريد1)
وعده اجلمحي  يف الطبقة الثامنة من  بيتا. 21( أوس بن غلااء اهلجيمي التميمي: من شعراء املاضليات. له فيها قصيدة ميمية 2)

خبطه:  شرح المفضليات للتبريزي،. 1/167 ،مرجع سابق ،اجلمحي ،46ص النوادركما يف  ،فحول اجلاهلية .والبيت له
 خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، ،البغدادي.  618صوالشعر والشعراء . 1574 - 1565ومطبوعته  234الورقة 

 .2/31 ،مرجع سابق ،. الزركلي515 ،139/ 3 ،مرجع سابق
 . )ص و ب(. 1/534 ،مرجع سابق ،( صويب، أي: صوايب. ابن منظور3)

" واهلل أعلم. 4) ــت  م ــال  ل كم : طبقات فحول الشعراء ،47: نوادر أبي زيد( كذا يف األصل ولعل الصواب "ع ــل يَّ و ِإنَّ م ــا أ هم
أي: وإن الذي  ،بالرفع ،"وإن ما" كذا مناصلة. قوله: "مال" ،.  قال ابن منظور241: 1أليب عبيدة  مجاز القرآن ،140

 ،140طبقات فحول الشعراء:  ،47)ص و ب (. نوادر أيب زيد:  لسان العرب. 1/535 ،مرجع سابق ،ا ه و  مال  أهلكت إمن
. ابن جرير ،241: 1جماز القرآن أليب عبيدة   ،من أبيات يقوهلا المرأته: أ ال قال تم أ م ام ة  يـ ومم  غ ومٍل: ... تـ ق طَّع  بِابِن غ لمااء احلِبال 

 .16/61،مرجع سابق
أدرك  ،هـ( ويقال األشكر باملعجمة شاعر خمضرم20)ت:  ،( أمية بن حرثان بن األسكر اجلندعي الليثي الكناين املصري5)

أدرك اجلاهلية واإلسالم. وكان من سادات قومه وفرساهنم. وهو من أهل الطائف انتقل إىل  ،املعمرين ،ينظر ،اإلسالم فأسلم
 ،. ابن حجر العسقالين1/189رضي اهلل عنه. اجلمحي،مرجع سابق، -خالفة عمر املدينة. وعاش طويال حىت خرف. ومات يف

 .2/22،مرجع سابق ،. الزركلي1/264 ،مرجع سابق اإلصابة في تمييز الصحابة،
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 (1)بكفَّيــــــــك المنــــــــــايا والُحتــــــــــُومُ ***  وأنـت َرب   عبادك ُيخط ئون
يقال: خطئ الرجل خيطأ إذا تعمد الذنب فهو خاطئ، وأخطأ خيطئ إذا (: 2)قال األصمعي

ومل يقل: من اخلاطئات،  {ِمن  اخلم اِطِئني  }وقال تعاىل:  (.3)سم منه اخلطأغلط ومل يتعمد، واال

ِدين ةِ }ويقال صواب وصوب مبعىن،  ،(4)ليغلب املذكر على املؤنث إذا اجتمعا و ة  يف المم  ، {و ق ال  ِنسم

و ة  }، و(5)متعلقة بـ قال {يف } ِسهِ اممر أ ت  المع زِيِز تـ ر اِود  فـ ت ا}رفع بـ قال،  {ِنسم  ،{ه ا ع نم نـ ام

ا}اخلرب،{تـ ر اِود  }رفع باالبتداء،  {اممر أ ت  } إال أنه ال يسن  فيه  {تـ ر اِود  } نصب بـ{فـ ت اه 

                                                           

   .واحلتوم: مجع حتم،واحلتم القضاء،وقال ابن سيده: احلتم إجياب القضاء.ويف التنزيل العزيز: }ك ان  ع ل ى ر بِّ 53ص ديوانه( 1)
تمًما م قمِضيًّا{مرمي ٍر ... ب رِيًئا ما ت ِليق  ِب    ،)خطأ(،)حتم( لسان العرب. .19اآلية:  ،ح  وقبل البيت: س الم    ر بَّنا يف ك لِّ ف جم

اة  يـ ق ول  بـ عمض ه مم ... أال  ي اليمت  أ مَّك م  ع ِقيم . ابن جرير  بتصرف....16/61،مرجع سابق ،الذًّم وم  وبعده: غ د 

حد أئمة العلم باللغة والشعر أ ، ه(216-122أبو سعيد األصمعي) ،( عبد املل  بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي2)
أبو بكر أمحد بن  ،منها " اإلبل " و" اخلليل " و" الشاء. اخلطيب البغدادي ،والبلدان، ومولده ووفاته يف البصرة، وتصانياه كثرية

)بريوت: دار الغرب  2، ت: بشار عواد معروف طتاريخ بغدادهـ،  463غدادي ت علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي الب
 .3/170 ،مرجع سابق ،. ابن خلكان12/157 ،م( 2002 -هـ 1422اإلسالمي، 

-هـ 1425،)دار ابن حزم: اجلاان واجلايب للطباعة والنشر ،1ط ،ت: بسام عبد الوهاب اجلايب عمدة الكتاب،( النَّحَّاس، 3)
 .6/4190 ،مرجع سابق ،عراب القرآنمشكل إ ،. القيسي1/192 ،م(2004

 .2/488 ،مرجع سابق ،. البغوي215 ،5/216 ،مرجع سابق ،. الثعليب61 ،62/ ،16 ،مرجع سابق ،( ابن جرير4)
و ة { أقوى ،( يف هذا نظر5) ار واجملرور يف واجل ،قال األلوسي: يف قوله تعاىل:}يف المم ِدين ِة{أريد هبا مصر ،ألن تعلقها بـ }ِنسم

وقوله وقال الطاهر بن عاشور وغريه:  ،.6/416 ،مرجع سابق ،على ما استظهره بعضهم " األلوسي-لنسوة-موضع الصاة
و ٍة{ }يِف المم ِدين ِة{صاةتعالى:   ،مرجع سابق ،والصايف ،4/480 ،مرجع سابق،ودرويش ،12/159 ،مرجع سابق ،لـ }ِنسم
 التفسير الوسيط للقرآن الكريم،د سيد: واجلار واجملرور متعلق مبحذوف صاة لنسوة " حمم ،وقال الشيخ طنطاوي ،12/415
 .7/351 ،م (1998 -1997،دار هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،)القاهرة: الاجالة ،1ط
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ِسهِ } ،(1)إعراب، ألن آخره ألف، واهلاء واأللف يف موضع خاض بإضافة فىًت إليها متعلق  {ع نم نـ ام

ا}ضع نصب بـاهلاء واأللف يف مو  {ق دم ش غ ا ه ا}  {تـ ر اِود ،} بـ نصب على  {ح بًّا}، {ش غ ا ه 

ٍل م ِبنيٍ }، (2) البيان  {يف }الالم الم توكيد، واهلاء واأللف نصب بـ نرى،  {ِإنَّا ل نـ ر اه ا يف ض ال 

لٍ } نعت لـ {م ِبنيٍ } متعلقة بـ نرى، و رِِهنَّ }، {ض ال  ع تم مب كم الااء جواب ما أخرب به {فـ ل مَّا مسِ 

 {إِل يمِهنَّ }وهو العامل،  {فـ ل مَّا}جواب  {أ رمس ل تم }ظرف،  {فـ ل مَّا}من قول النسوة، 

أً }، {أ رمس ل تم }متعلق بـ يقال: اعتد يعتد إذا  {أ رمس ل تم }معطوف على {و أ عمت د تم هل  نَّ م تَّك 

أً }أعد وهيأ، وألاه ألف قطع، و وهو ماتعل من وكأت األصل: {أ عمت د تم }نصب بوقوع  {م تَّك 
ا، مثل: مؤتذن، أبدلت من الواو تاء، مث أدغمت التاء يف التاء، وقد أبدلوا التاء يف االفتعال، مؤتك

، وقد تكون متكئًا مجعًا ولاظه واحد، مثل: اجلليس، وإن مجعته قلت: (3)يقال: تكئ يتكأ تكأً 

، {و آ ت تم } نصب بـ{ك لَّ }وآتت مبعىن أعطت،  ،(4)متكئات، وإن مجعته مكسر لقلت: مواكي

ةٍ } متعلق مبعىن االستقرار،ألن منهن يف موضع النعت لـ {ِمنـمه نَّ } يًنا}، {و اِحد   نصب بـ {ِسكِّ

                                                           

« الاىت»أو من  «تراود»واجلملة مستأناة. وجيوز أن يكون حاال من الضمري يف  ،واألصل قد شغاها حبه ،( و)حباً( متييز1)
 . 2/85 ،مرجع سابق ،.الدعاس12/415 ،مرجع سابق ،.صايف2/730 ،مرجع سابق ،التبيان في إعراب القرآن ،العكربي

 رمحه اهلل. وحنو قول ابن مال  يف باب التمييز:  -: واملراد بالبيان "التمييز" "وهذا ما يعرب به" يف زمان املصنففائدة( 2)
 ) م  مب عمىن  )ِمنم  م ِبني  ن ِكر هم...يـ نمص ب  مت مِييزًا مب ا ق دم ف سَّـر هم اسم

 ك ِشربمٍ ارمًضا و ق ِايٍز بـ رَّا...و م نـ و يمِن ع س اًل و مت مر ا .
 ويقال عنه متييز املارد وينعت بتمييز امللاوظ. ،متييز ذات -1والتمييز نوعان:  

 وينعت بتمييز امللحوظ ،ويقال عنه متييز اجلملة ،متييز نسبة -2مثال/عندي مرت  قماشاً ـ  املميز مرت وهو امللاوظ. 
فنالحظ شيئا يف هذه النسبة أو اجلملة وبنحوه قوله  ،مثال/اشتعل الرأس  شيبًا ـ متييز مجلة وينعت بتمييز امللحوظ أي نالحظه

 أعلم.تعاىل: }ش غ ا ه ا ح بًّا{ متييز ملحوظ وهو مبا عرب به املصنف  بالبيان واهلل تعاىل 

 .2/730 ،مرجع سابق ،التبيان في إعراب القرآن ،. العكربي2/362 ،مرجع سابق ،إعراب القرآن ،( النحاس3)
 .3551 ،5/3553 ،مرجع سابق ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،.القيسي2/201 ،، مرجع سابقإعراب القرآن( النَّحَّاس، 4)
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ر جم عليهنَّ }. والسكني تذكر وتؤنث، {و آ ت تم } ر جم }متعلق بـ{و ق ال ِت اخم فـ ل مَّا }، {اخم

بـ رمن ه  }،(1)الااء جواب قوهلا، وملا ظرف {ر أ يـمن ه   و ق طَّعمن  }مل يف ملا،جواب ملا وهو العا {أ كم

بـ رمن ه  }معطوف على {أ يمِديـ ه نَّ  معطوف  {و قـ لمن  }،{و ق طَّعمن  }نصب بـ{أ يمِديـ ه نَّ }، و{أ كم

: ألن املشددة حبذاء حرفني من {و ق طَّعمن  }وخاات من  {أ يمِديـ ه نَّ }أيضا، وشددت النون من

ح اش  }: وقوله،(2)ذكر إذا قلت قطعوااملذكر إذا قلت: أيديهم، واملخااة بإزاء حرف واحد من امل

من قرأ باحلذف دل على أنه فعل، ألن احلروف ال حيذف منها، ومعناه اجملاوزة، وإذا كان فعالً  {لِلَّهِ 
فااعله: يوسف، والتقدير: بعد يوسف عن هذا، وهي حرف، أو فعل على القولني، وأهل اللغة 

ح اش  }فاملعىن يف  ،(3)ي: يف ناحية فالنيقولون: هو مشتق من قول : كنت يف حشى فالن، أ

، من التنحي أي: قد حنى اهلل يوسف من هذا، فإذا قلت حاشى لزيد من (4): براءة اهلل من هذا{لِلَّهِ 

ا }: وقوله تعالىهذا فمعناه: قد حنى زيد من هذا أو تباعد منه،والالم متعلقة حباشى،  م ا ه ذ 

ا}ناي، و {م ا}، {ب ش رًا مشبهة بليس،  {م ا}خربها، و {ب ش رًا}، و{ام  }اسم  {ه ذ 

ا ِإالَّ م ل    ك رمي  } ا} مبعىن ما، و {ِإنم } ،{ِإنم ه ذ  خرب،  {ِإالَّ م ل    } رفع باالبتداء، {ه ذ 

تـ نَّيِن ِفيهِ }نعت له،  {ك رمي  }و ِلك نَّ الَِّذي ل مم ِلك نَّ } الااء جواب قوهلن، {ق ال تم ف ذ  رفع  {ف ذ 

تـ نَّيِن ِفيهِ }وباالبتداء،  تـ نَّيِن }متعلق بـ {ِفيهِ } ، و(5)اخلرب {الَِّذي ل مم وذل  إشارة إىل   ، {ل مم
                                                           

 .2/86 ،مرجع سابق ،. الدعاس4/481 ،مرجع سابق ،.درويش12/461 ،مرجع سابق ،( صايف1)
مرجع  ،مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،. ابن هشام1/31 ،مرجع سابق ،اللباب يف علل البناء واإلعراب ،( العكربي2)

 .165 ،1/893 ،سابق
 .12/263 ،مرجع سابق ،. ابن عاشور5/249 ،مرجع سابق ،. أبوحيان1/733 ،مرجع سابق ،( ابن جزي3)
 .3/27 ،مرجع سابق ،الشوكاين .11/85 ،مرجع سابق ،. ابن عادل3/107 ،ع سابقمرج ،( الزجاج4)
 .1/429 ،مرجع سابق ،اخلراط4/482 ،مرجع سابق ،.درويش12/420 ،مرجع سابق ،( صايف5)
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يوسف، والالم لرتاخي اإلشارة إليه، وشددت النون يف املوضعني: ألهنا بإزاء امليم والواو يف املذكر، 

ِسهِ }و الم  {و ل ِئنم }الالم يف  {م ر ه  ل ي سمج ن نَّ و ل ِئنم مل م يـ امع لم م ا آ  } ،{ر او دمت ه  }متعلق بـ {ع نم نـ ام

وهي  {يـ امع لم } يف موضع نصب بـ {م ا}،{م ا آ م ر ه  }، (1)قسم دخلت على حرف الشرط

 {و ل ي ك ون نم ِمن  الصَّاِغرِين  }مبعىن الذي،ل ي سمج ن جواب القسم، وهو كاف من جواب الشرط، 

ج ن نَّ }معطوف على متعلق مبعىن االستقرار يف موضع  {رِين  ِمن  الصَّاغِ } ،و{ل ي سم

ن نَّ }،والوقف على{و ل ي ك ون نم }خرب : بالنون، لتشديد النون، وعلى ليكونا: باأللف، {ل ي سمج 

ا ع نم }تشبيهاً بالتنوين وكذا    ،(3)يقف باأللف( 2){ل ن سم

 مؤكد بالنون اخلاياة:  ( 4)ومنه قول األعشى

                                                           

ة له ألن الالم اليت تدخل على حروف الشرط السيما )إن( هي الالم املوطئة للقسم أو املمهد ،( يف قوله هذا لعله فيه نظر1)
مغني اللبيب عن كتب  ،ابن هشام ،مثالً ينظر،وقد فر  بينهما النحاة ،وليست هي الم القسم اليت تدخل على جواب القسم

األوىل الالم املوطئة للقسم يف قوله تعاىل: }و ل ِئنم مل م يـ امع لم  ،وقد اجتمعا يف هذه اآلية ،211ـ  209ص ،مرجع سابق األعاريب،
 .12/420 ،مرجع سابق ،. وصايف4/482 ،مرجع سابق ،درويش ،الم جواب القسم.ينظر ،نية: }ل ي سمج ن نَّ {والثا ،م ا آ م ر ه {

 .15اآلية:  ،( سورة العلق2)
 . 219 ،5/220 ،مرجع سابق ،. الثعليب3/510 ،مرجع سابق ،( سيبويه3)

اِلِد السُّدوسي و غ يـمر ه  ( قال ابن هشام: قصة أعشى بين قيس بن ثعلبة: قدومه على الرسول ومدحه: ح  4) د  بمن  قـ رَّة بمِن خ  دَّث يِن خ الَّ
ِل المِعلمِم: أ نَّ أ عمش ى ب يِن قـ يمِس بمِن ثـ عمل ب ة  بمِن ع كابة بمِن صعب بن  ِر بمِن و اِئٍل ِمنم أ هم خ ر ج  إىل   ،علي بن بكر بن وائلِمنم م ش اِيِخ ب كم

م   -يمِه و س لَّم  ص لَّى اللَّه  ع ل  -ر س وِل اللَِّه  أبو حممد مجال  ،ابن هشام ،ص لَّى اللَّه  ع ل يمِه و س لَّم  -فـ ق ال  مي مد ح  ر س ول  اللَِّه  ،ي رِيد  اإلمِسمال 
ت: مصطاى السقا وإبراهيم األبياري  ،السرية النبوية البن هشام ،هـ(213)ت:  ،الدين عبد املل  بن أيوب احلمريي املعافري

. لكن 1/388 ،م( 1955 -هـ 1375 ،)مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطاى البايب احلليب وأوالده،2ط،الشليب وعبد احلايظ
 . 130ص  ديوانه. )الطويل(24 ،وعدد أبياهتا ،من حبر الطويل ،بلاظ " وسبِّح " بدال من"هذه القصيدة من عصر املخضرمني

 نصوب  ال ت نس ك نَّه ...و ال ت عب دِ 
 األ وثان  و الل ه  ف ِاعب دا و ذا الن ص ِب امل

 و ص ـلِّ ع ـل ى ِحنِي الع ِشيَّاِت والضُّح ى...و ال حت مــم ِد الشَّـيمط ان  و اللـه  فـامحم دا
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ّيات  وَ   (1)َوال َتحَمد  الَشيطاَن َوالَلَه فَا حَمدا*** الُضحى َوَصلِّ َعلى حين  الَعش 

ن  }نداء مضاف،  {ق ال  ر بِّ } وقوله تعالى: ،(2) يقف عليه باأللف مثل: "لنساًعا" السِّجم

ع ون يِن إِل يمهِ }ابتداء وخرب،  {أ ح بُّ ِإيل َّ   {إِل يمهِ }وما مبعىن الذي،  {أ ح بُّ }من متعلقة بـ {ممَّا ي دم

ع ون يِن } بـ متعلق   بإنجزم  {ت صمِرفم }إن حرف شرط، وال نافية،  {و ِإالَّ ت صمِرفم }، {ي دم

 جواب الشرط، {أ صمب  } ،{ت صمِرفم }نصب بـ {ك يمد ه نَّ }، {ت صمِرفم }متعلق بـ {ع ينِّ }

 (3)خرب {ِمن  اجلم اِهِلني  }، {أ صمب  }عطف على {و أ ك نم }، {أ صمب  }متعلق بـ{إِل يمِهنَّ }

 متعلق مبعىن االستقرار. {ك نم و أ  }

 القوُل في القراءة :

فاحلذف واإلثبات  ،(4)يف املوضعني بألف، الباقون: بغري ألف {ح اش  لِلَّهِ }قرأ أبو عمرو:
لغتان فصيحتان، ومن العرب من حيذف الم الاعل كما تقول: مل ي ، وال أدر، ومن قوهلما: أصاب 

هو: ولو ترى، ودليل احلذف: أهنا يف اخلط حمذوفة، وهلذا  الناس جهد، ولو تر ما أهل مكة، وإمنا
 وقف اجلميع عليها بغري ألف.

 القوُل في المعنى والتفسير :

                                                           

 .2/473 ،مرجع سابق ،.ابن منظور16/87 ،مرجع سابق ،( ابن جرير1)
 فيه تكرار للمثال السابق. .15اآلية:  ،( سورة العلق2)

 .2/87 ،مرجع سابق ،الدعاس. 4/483 ،مرجع سابق ،.درويش12/423 ،بقمرجع سا ،( صايف3)
كتاب السبعة في . ابن خالويه،2/201 ،مرجع سابق ،إعراب القرآن. النَّحَّاس، 348( ابن جماهد، مرجع سابق،ص4)

 .195مرجع سابق،ص ،القراءات
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ذكر عن ابن عباس: أن هذا خرب من اهلل عن قيل الشاهد أنه قال للمرأة وليوسف، يقول: يا 
تـ غمِارِييوسف أعرض عن ذكر ما كان منها إل يم  ِفيم ا ر او د تم  عليه وال  ت   أ نمِت    ذمك رمه  أِل ح ٍد، و اسم

ه  علي  ،ز ومج ، س ِليِه أ نم ال  يـ ع اِقب  ع ل ى ذ نمب  الَِّذي أ ذمنـ بمت و أ نم ي صما ح ع نمه  فـ ي سمرت 
ِإنَِّ   } ،(1)

نِِبني  يف م ر او د ت  ي وس ف ع نم نـ امسه {ك نمِت ِمن  اخلم اِطِئني   يـ ق ول: ِمن  المم ذم
(2.) 

ِسهِ } وقوله تعالى: ِدين ِة اممر أ ت  المع زِيِز تـ ر اِود  فـ ت اه ا ع نم نـ ام و ة  يف المم  : و حت  دَّث   {و ق ال  ِنسم يـ ق ول تـ ع اىل 
ر ِر ي وس ف و أ ممر اممر أ ة المع زِيز يف م ِدين ة ِمصم ِتمفـ ل مم يـ   ،و ش اع  ِمنم أ ممرمه ا ِفيه ا م ا ك ان   ،النِّس اء بِأ مم  ،نمك 

ر أ ة المع زِيز تـ ر اِود ع بمده ا : امم و قـ لمن 
م  ( 3) ع نم نـ امسه، حنو ما روي عن ابن اسحا . والمع زِيز المم ِل  يف ك ال 
المع ر ب؛ و ِمنمه  قـ ومل أ يب د ؤ اد
(4 )  

ر   (5)ُدرَّة  غَـــاصَ  َهـــا تَــاج  ْنــَد َعز يـز  يَـْوَم ***  َعَليـْ  طَـلِّ ُجــل َيْت ع 

 ،يـ ق ول: ق دم و ص ل  ح ب  ي وس ف ِإىل  ش غ اف قـ لمبه ا {ش غ ا ه ا ح بًّا}: وقولُهُ وهو مأخوذ من العزة، 
ف د خ ل  حت مته ح ىتَّ غ ل ب  ع ل ى قـ لمبه ا
فه الَِّذي ه و  ِفيهِ (6) . و ش غ اف المق لمب: ِحج ابه و ِغال 

و إِليه ع ىن   (1)
بـمي اينُّ  النَّاِبغ ة  الذُّ
 قـ ومل ه:  ( 2)

                                                           

 .7/2130 ،مرجع سابق ،مرجع سابق ،،ابن أيب حامت13/113 ،مرجع سابق ،( ابن جرير1)
 .3/104 ،مرجع سابق ،.الزجاج16/61 ،مرجع سابق ،.ابن جرير2/331 ،مرجع سابق ،( مقاتل2)
 .7/2131 ،مرجع سابق ،.ابن أيب حامت13/114 ،مرجع سابق ،. ابن جرير2/331 ،مرجع سابق ،( مقاتل3)
وهو أحد نعات اخليل اجمليدين ابن  ،ي . هـ جارية بن احلج اج بن حذا  اإليادي  شاعر جاهل 79-146( أبو دؤاد اإليادي 4)

 .17/98 ،،مرجع سابق تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم. الذهيب، 37/58 ،عساكر، مرجع سابق
مرجع  ،التبيان في إعراب القرآن ،. والعكربي16/62 ،مرجع سابق ،( مل أجد هذا البيت يف مكان آخر سوى يف ابن جرير5)

ه وجلي عنه:  لسان العربالنزول حتت املاء،وقيل: الدخول يف املاء. .والغوص:6/128 ،سابق .)غ و ص(، وجال األمر وجال 
)ج ل و(، والطل: املطر الصغار القطر لسان العربكشاه وأظهره، وجال الصيقل السيف واملرأة وحنومها جلوا وجالء صقلهما.

 .7/62 ،مرجع سابق ،)ط ل ل(. ابن منظورلسان العربالدائم.
 .16/63. ،مرجع سابق ،ابن جرير ( 6)
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ل   (3)َخالَ َوَقدْ   ***َهم  ُدوَن َذل َك َداخ 

 .(6)تـَْبَتغ يه  األَصاب عُ  (5)الَشَغاف—(4)ُدُخوَل الَشَغاف 

 

                                                                                                                                                                                     

( الستقامة املعىن ولثبوهتا يف ديوان النابغة واملراجع األخرى.13/115 ،مرجع سابق ،( ابن جرير1)  .)ح ال 

شاعر جاهلي من الطبقة  ،م( 604  ه =حنو18أبو أمامة: )حنو ،( زياد بن معاوية بن ضباب الذبياين  الغطااين  املضري2)
جاز وكانت تضرب له قبة من جلد أمحر بسو  عكاظ فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارها. وكان األعشى األوىل ومن أهل احل

 ،مرجع سابق الشعر والشعراء، ،ومسى بالنابغة الذبياين. ابن قتيبة الدينوري ،وحسان واخلنساء ممن يعرض شعره على النابغة
 .3/54 ،مرجع سابق،. الزركلي1/51. اجلمحي، مرجع سابق، 1/162
" ه م ... د خ ول  ش غ اٍف تـ بمت ِغيِه األص اِبع .  ،( كذا بباألصل"خال" ولعله تصحيف من الناسخ والصواب واهلل أعلم3) و ق دم "ح ال 

أى وقد حال هم دون التغزل يف احملبوبة وغريه من اللذات داخل  ،يعتذر إىل النعمان مل  العرب عما قذفه به الواشون ،النابغة
فتبتغيه  ،والشغاف: داء يف القلب جهة اليمني خترجه األطباء بأصابعهم ،أى كولوجه« دخول الشغاف»غاف. ويروى مكان الش

 بتصرف....2/462،مرجع سابق الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ،األصابع: من صاته على أنه حال منه. الزخمشري

 .مث أعاد نسخ  كلمة)الشغاف( الثانية مث ترك بياضاً  األوىل( ضرب الناسخ على األلف والالم من لاظ )الش غ اف( 4)
 ( كذا يف األصل ولعله تصحيف من الناسخ .والصواب )ش غ اٍف( لثبوته يف ديوان النابغة والستقامة املعىن واهلل أعلم.5)

أليب عبيدة  مجاز القرآن ،38: ديوانهص اِبع " ( والبيت بتمامه "و ق دم ح ال  ه م  د ون  ذ ِل   د اِخل  ... د خ ول  ش غ اٍف تـ بمت ِغيِه األ6)
: أ ل مَّا ت صمح  والشَّيمب  و ازِع  ؟  ،مع اختالف يف روايته ،وغريمها ،308: 1  ِشيب  ع ل ى الصِّب ا ... و قـ لمت 

وقبله: ع ل ى ِحني  ع اتـ بمت  امل
وهو داء  ،ويون جيعلونه من" الشغاف" )بضم الشني"واللغ ،و"األصابع" يعين أصابع األطباء. وجعله الطربي من" الشغاف" بالاتح

 ،يأخذ حتت الشراسيف من الشق األمين. وإذا اتصل بالطحال قتل صاحبه. وهذا أجود الكالميني. تعليق الشيخ شاكر ابن جرير
 بتصرف....16/63 ،مرجع سابق
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، و المم شم الم (: 1)وقال الشعيب غ وف: المم ِحب  وفع  م شم
ن ون (2) المم جم

وقال احلسن: ق دم ب ط نـ ه ا ح بًّا ،(3)
(4)، 

زِ  بِالمق لمبِ ه و   وقال الضحاك: احلم ب  الالَّ
 وقد قيل بالعني: شعف.  ،(5)

 وأنشد امرؤ القيس: 

 َكما َشَعَف الَمْهُنوءَة الرَّجُل الطَّال ي  ***  وقْد َشَعْفُت ُفؤادَها(6)لتَـْقُتلن ي

من الدبر، فشبه لوعة احلب وجواه  (7)فشعف املرأة من احلب واملهنوءة وهي الناقة املطلية بالقطران

ٍل م ِبنيٍ } وقوله تعالى:ل ، بذ ا  {إِنَّا ل نـ ر اه ا يف ض ال  : ِإنَّا ل نـ ر ى اممر أ ة المع زِيز وم ر او د هت ا فـ ت اه  أي: قـ لمن 
ه  أ نَّ  ع نم نـ امسه و غ ل ب ة ح ب ه عليها ل ِاي خ ط أ ِمن  المِاعمل و ج ومر ع نم ق صمد السَِّبيل م ِبني ِلم نم ت أ مَّل ه  و ع ِلم ه  

اد، و ِإمنَّ ا ك ان  ِقيل ه نَّ م ا قـ لمن  ِمنم ذ ِل    ل و خ ط أ غ ريم ص و اب و ال  س د  ثـ ه نَّ مب ا حت  دَّثمن  بِِه ِمنم   ،ض ال  و حت  دُّ
رًا ِمنـمه نَّ  ع تم اممر أ ة ا  ،ش أمهِن ا و ش أمِن ي وس ف  م كم ، فـ ل مَّا مسِ  ِيِهنَّ ي وس ف  و ة ِفيم ا ذ ِكر  ِلرت  ِر النِّسم لمع زِيز مب كم

ِدين ة م ا ذ ك ر ه  اللَّه ع زَّ و ج لَّ ع نـمه نَّ، قال ابن إسحا : مكرن لرتيهن يوسف، وكان  يت قـ لمن  يف المم  الالَّ

                                                           

ولد لست سنني خلت من  ،ه يف مهدان( هو عامر بن شراحيل بن عبد أبو عمر اهلمدان مث الشعيب وهو من محري وعداد1)
وقيل تويف بالكوفة سنة مخس ومائة وهو ابن سبع وسبعني سنة. ابن  ،وع د من التابعني ،خالفة عمر بن اخلطاب على املشهور

 .14/28 ،مرجع سابق ،. املزي14/143،مرجع سابق ،. اخلطيب البغدادي6/259 ،سعد، مرجع سابق
ت: مكتبة الرتاث يف  ،القاموس المحيط ،شعف قلبه حبب أو ذعر أوجنون. الاريوزآبادى ( املشعوف: اجملنون، ومن أصيب2)

م( 2005-هـ 1426 ،)بريوت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،8ط ،مؤسسة الرسالة بإشراف: حممد نعيم العرقس وسي
ومن قرأها بالغني املعجمة أي  هملة فمعناها تيمها،والغني،فمن قرأها بـالعني امل : قرئت بـالعنيلسان العرب)ش ع ف( وجاء يف 

 9/177 ،مرجع سابق ،أصاب شغافها. ابن منظور

 .3/83 ،مرجع سابق ،. الثعليب7/2131 ،مرجع سابق ،. ابن أيب حامت13/116 ،مرجع سابق ،( ابن جرير3)
 .7/2131 ،مرجع سابق ،. ابن أيب حامت16/64 ،مرجع سابق ،( ابن جرير4)
 .13/118 ،مرجع سابق ،رير( ابن ج5)
ن وء ة الرَّج ل  الطَّايل(. 33( يف ديوانه: ص 6)  هم

تـ ل يِن و ق دم ش ع امت  فـ ؤ اد ه ا ....ك م ا ش ع ف  امل  )أ تـ قم

يقول وقد ذكر صاحبته  ،من قصيدة البارعة ،وغريها ،" شعف". 16/67 ،مرجع سابق ،ابن جرير .142: صديوانه (7)
ء  الظَّنِّ و الباِل". ابن منظوروبعلها: "ف أ صمبحم  ب ح  بـ عمل ها  ع ل يمه الق تام  س يِّ  .9/178 ،مرجع سابق ،ت  م عمش وقًا و أ صم
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أً }يوصف هلن باحلسن واجلمال. رِِهنَّ أ رمس ل تم إِل يمِهنَّ و أ عمت د تم هل  نَّ م تَّك  ع تم مب كم فع ل تم ِمن   {فـ ل مَّا مسِ 
المع ت اد، و ه و  المِعدَّة 
و م ا يـ تَِّكئمن  عليه ِمن  النَّم ارِ  و المو س اِئد، متكئاً ماتعل  ،و م عمن اه : أي جم مِلًسا لِلطَّع امِ ( 1)

وقال  ،(4)وقال السدي: ما يتكئن عليه ،(3)قال سعيد: اختذت طعامًا وشرابًا ومتكئا ،(2)من اتكأت

يًنا} سن: جملسا، وقيل: اختذت طعامًا وشرابًا وأترج ا،ابن عباس واحل ٍة ِمنـمه نَّ ِسكِّ  {و آ ت تم ك لَّ و اِحد 

املتكأ األترج، مث قال: والاقهاء  :(5)لتقطع به األترج، وقيل: كما ورد قاله الضحاك، وقال أبو عبيدة
اءة شاذة: فهو األترج، أعلم بذل ، قال جماهد: من قرأ متكأ فهو الطعام، ومن قرأ متَّكأ وهي قر 

بـ رمن ه  } وقوله تعالى: ر جم عليهنَّ فـ ل مَّا ر أ يـمن ه  أ كم ر جم }أي: قالت امرأة العزيز ليوسف:  {و ق ال ِت اخم اخم

                                                           

 .5/217 ،مرجع سابق ،. الثعليب16/69 ،مرجع سابق ،( ابن جرير1)
 .6/418 ،مرجع سابق ،.األلوسي4/271 ،مرجع سابق ،. أبو السعود13/123 ،مرجع سابق ،( ابن جرير2)
 .13/123 ،مرجع سابق ،. ابن جرير1/322 ،مرجع سابق ،( عبدالرزا 3)
 .13/123 ،مرجع سابق ،( ابن جرير4)
 -( الستقامة كالم املؤلف209( وليس أبا عبيدة معمر بن املثىن )ت: 224( ولعله أبوعبيد القاسم بن سالم اهلروي)ت: 5)

أىب عبيدة هذا قائال: وقال أبو عبيدة معمر بن املثىن: املتكأ هو  قول ،13/124 ،روى الطربي«: متكأ.. يأكلونه»-رمحه اهلل
 ،ولكن عسى أن يكون مع املتكأ أترج يأكلونه ،النمر  يتكأ عليه وقال: زعم قوم أنه األترج قال وهذا أبطل باطل ىف األرض

قال: ولعله بعض ما ذهب من كالم  مث ،وحكى أبو عبيد القاسم بن سالم قول أىب عبيدة مث قال: والاقهاء أعلم بالتأويل منه
والقول ىف أن الاقهاء أعلم بالتأويل من أىب  ،انقرض أهله ،العرب فإن الكسائي كان يقول: قد ذهب من كالم العرب شىء كثري

غري أن أبا عبيدة مل يبعد من الصواب ىف هذا القول بل القول كما قال من أن من قال  ،عبيدة كما قال أبو عبيد ال ش  فيه
املتكأ هو األترج إمنا بني املعد ىف اجمللس الذي فيه املتكأ والذي من أجله أعطني السكاكني ألن السكاكني معلوم أهنا ال تعد 

القول الذي ذكرناه عن ابن عباس: من أن املتكأ هو  ،ومل يعطني السكاكني لذل  ومما يبني صحة ذل  ،للمتكأ إال لتخريقه
معمر بن املثىن  ،. أبو عبيدة8/270عزاه ابن حجر العسقالين إىل أىب عبيدة ىف فتح الباري و  5/215،اجمللس.وأخذه البخاري
 .1/309 ،هـ(1381،)القاهرة: مكتبة اخلاجنى ،ت: حممد فواد سزك ني ،مجاز القرآن ،هـ(209التيمى البصري )ت: 
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ْتم ، وروي عن عبد الصمد بن على {عليهنَّ  ل لمن ه  و هبِ  ن ه و أ جم ، فخرج عليهن ، فلما رأين يوسف، أعظمم

 ن جده: أكربنه، قال: ِحضمن ، وينشد يف هذا املعىن بيت ليس مبعروف: ، عن أبيه، ع(1)اهلامشي

 تْأت ي النَِّساَء إ َذا َأْكبَـْرَن إ ْكَبارَا  *** النَِّساَء َعَلى َأْطَهار ه نَّ َوال (2)تأتي  

 أ يمِديهنَّ و ه نَّ حي مس بم  قال بعضهم: أ نَـّه نَّ ح ز زمن  بِالسِّكِّاكنِي يف  {و ق طَّعمن  أ يمِديـ ه نَّ } أي: إذا ِحضمن ،
أ نَـّه نَّ يق ط عمن  األم تـمر ج  
 ، قاله جماهد والسدي وابن زيد وابن عباس (3)

                                                           

 ،و حممد، روى عن أبيه وحدث ع نه: املهدي  أب ،( هو عبد الصمد بن علي بن عبد اهلل بن العباس اهلامشي األمري عن أبيه1)
 ،. اخلطيب البغدادي1/419،مرجع سابق ،عن مثانني سنة. الربعي ،ومات قبله بدهر، مات بالبص رة سنة مخٍس ومثانني ومائة

 .4/21 ،مرجع سابق لسان الميزان، ،. ابن حجر العسقالين6/185 ،مرجع سابق
 لثبوهتا  يف املراجع التالية بـ"نأيت" وليس "تأيت"  ( كذا يف األصل ولعله تصحيف من الناسخ2)

 نأيت النِّس اء على أ طمه ارِهنَّ.... و ال  نأيت النِّساء  ِإذا أكبـ رمن  إكبمارا.
 . 10/120 ،مرجع سابق ،. األزهري اهلروي16/77 ،مرجع سابق ،ابن جرير

وذل  أن املرأة أول ما حتيض فقد  ،يض فلها خمرج حسن: قال أبو منصور: وإن صحت هذه اللاظة يف اللغة مبعىن احلفائدة
فقيل هلا: أكربت أي حاضت فدخلت يف حد الكرب املوجب عليها األمر والنهي. وروي  ،خرجت من حد الصغر إىل حد الكرب

 ابنة عم أل  زوجة؟ قال: ال واهلل ما تزوجت وقد وعدت يف ،عن أيب اهليثم أنه قال: سألت رجال من طيء فقلت: يا أخا طيء
قلت: ما أكربت؟ قال: حاضت. قال أبو منصور: فلغة الطائي تصحح أن  ،قلت: وما سنها؟ قال: قد أكربت أو كربت ،يل

فالصحيح أهنن ملا رأين يوسف راعهن مجاله  ،إكبار املرأة أول حيضها إال أن هاء الكناية يف قوله تعاىل: أكربنه تناي هذا املعىن
قال أبو منصور: فإن صحت الرواية  ،قال: حضن ،سنده عن ابن عباس يف قوله تعاىل: فلما رأينه أكربنهفأعظمنه. وروى األزهري ب

 .5/126 ،مرجع سابق ،واهلل أعلم مبا أراد. ابن منظور ،عن ابن عباس سلمنا له وجعلنا اهلاء يف قوله أكربنه و قـما ٍة ال  ه اء  ِكن اي ةٍ 
: هذه من فائدة. 12/574 ،مرجع سابق ،.ابن أيب حامت16/77 ،مرجع سابق ،ر.ابن جري1/396 ،مرجع سابق ،( جماهد3)

اإلسرائيليات يف قصة امرأة العزيز مع النسوة وهذه الرويات مل تثبت ملا يلي: يوجد يف سندها بعض الرواة اجملهولني أمثال إمساعيل 
تمد عليه اإلمام كثريا يف خمطوطته(: مل جند له ترمجة بن سيف العجلي حيث قال احملققون يف )تاسري جامع البيان للطربي الذي اع

هذا القول ال معىن  تفسيرهفيما بني أيدينا من مراجع الطربي. الرواية اليت تذكر أهنن حضن عندما رأينه وأكربنه فقال الطربي: يف 
وقال هذا البيت ال أحسب أن له له ، ورد على من زعم من الرواة أن بعض الناس أنشده بيتاً من الشعر يف أكربن مبعىن حضن. 
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والتخديش أوىل، ألنه رمبا خاي  ،(2)وابن إسحا ، وقيل: تقطيعهن: ختديش، وقيل: أيديهن (1)وقتادة
و أ م ه ثـ ل ث احلم سمن على اإلنسان ساعه، وليس القطع كذل ، قال ابن عباس: أعطي يوسف

، وروي (3)
نِ  ( 4)ثابت عن أنس عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: أ عمِطي  ي وس ف  و أ مُّه  ش طمر  احلم سم

: وقولُهُ (  5)

أي: تنزيهاً هلل، كأنه قال: مع اذ  اهلل {ح اش  لِلَّهِ }
  ،حاشا هلل   ،قاله جماهد واحلسن (6)

                                                                                                                                                                                     

أصاًل ، ألنه ليس باملعروف عند الرواة  وقال القرطيب: أنكر أبو عبيدة وغريه من أقطاب اللغة ، قالوا: ليس ذل  من كالم العرب 
 .15ص ،مرجع سابق ،بتصرف من" زهد...9/180 ،مرجع سابق ،وأن هذا البيت مصنوع وخمتلق.القرطيب

مات بواسط يف  ،عامل أهل البصرة ،ماسر كتاب اهلل ،األكمه الضرير دوسي: وهو أبو اخلطابس( قتادة بن دعامة ال1)
 .1/122 ،، مرجع سابق تذكرة الحفاظ . الذهيب،3/155يف سنة سبع عشرة ومائة. املزي، مرجع سابق، ،"الطاعون"

 ي: إبانة.أ( 2)

ِن م ا ه و   مصنف ابن أبي شيبة، (3) إتحاف الخيرة المهرة بزوائد . 17592رقم احلديث ،4/42 ،؟باب م ا ق ال وا يِف احلم سم
م   المسانيد العشرة للبوصيري، ة  و السَّال  ر  ي وس ف  ع ل يمِه الصَّال  رمحه اهلل: هذا إسناد  -.وقال6523رقم احلديث ،7/140 ،باب ذِكم
ِر ي وس ف   مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي،موقوف رجاله ثقات.  رقم  ،8/203 ،ص لَّى اللَّه  ع ل يمِه و س لَّم   ب اب  ذِكم

ِن. و الظَّاِهر  أ نَّ 13774احلديث : " أ عمِطي  ي وس ف  و أ مُّه  ثـ ل ث  احلم سم و اللَّه  أ عمل م .  ،ه  و ِهم  . وقال رمحه اهلل: و ر و اه  الطَّبـ ر اينُّ أ يمًضا فـ ق ال 
رقم  ،14/245 ،ب اب  يعقوب ويوسف عليهما الصالة والسالم ،البن حجراملطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية 

. -. وقال 3451احلديث ن اد  ص ِحيح  م ومق وف  ا ِإسم المقاصد الحسنة في بيان كثير من األحاديث المشتهرة على رمحه اهلل: ه ذ 
 . وقال رمحه اهلل:  وسنده أيضا صحيح.1/124 ،باب حرف اهلمزة ،للسخاوي األلسنة

من الطبقة الرابعة من طبقات رواة احلديث النبوي  ،تابعي ثقة ،أبو حممد البصرى ،( ثابت البناين "امسه ثابت بن أسلم البنان"4)
ورتبته عند أهل احلديث وعلماء اجلرح والتعديل ويف كتب علم الرتاجم يعترب ثقة عابد ،وعند اإلمام مشس الدين الذهيب كان رأسا 

 . 5/220 ،مرجع سابق سير أعالم النبالء، ،. الذهيب24/547 ،مرجع سابق ،زييف العلم و العمل. امل

ر  ي وس ف  بمِن يـ عمق وب  ص ل و ات  اللَِّه ع ل يمِهم ا ،للحاكم  المستدرك على الصحيحين( 5) . 4082رقم احلديث  ،622/ 2 ،باب ِذكم
 ،للحاكم  المستدرك على الصحيحينشرط مسلم. وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه وقال الذهيب: على 

ر  ي وس ف  بمِن يـ عمق وب  ص ل و ات  اللَِّه ع ل يمِهم ا . وقال : هذا حديث صحيح على شرط 4082رقم احلديث  ،622/ 2 ،باب ِذكم
فقال:  ،يب إسحا ويبدو أنه من أ ،مسلم ومل خيرجاه وقال الذهيب: على شرط مسلم. إال أن مْت احلديث اضطرب على أحد رواته

أعطي يوسف وأمه ثلثي احلسن.مث هو خمالف  للحديث الصحيح: أعطي يوسف شطر احلسن. فايه اضطراب فيحمل على 
 ضعاه.

 .2/332 ،مرجع سابق ،( مقاتل6)
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ا ب ش رًام  }: وقولُهُ ، (1)معاذ اهلل ا ب بش ٍر؛ أِل نَـّه نَّ مل م يـ ر يمن  يف ح سمن ص ور ته ِمن   {ا ه ذ  أي: قـ لمن : م ا ه ذ 
بـ عمِض من ر أ يـمن ا ِمنم ص ور ة المب ش ر، و ل ِكنَّه  ِمن  الم  : ل وم ك ان  ِمن  المب ش ر ل ك ان  ك  ًدا، فـ ق لمن  ِئك ة ال  المب ش ر أ ح  م ال 

 ِمن  المب ش ر.

تـ نَّيِن ِفيهِ } له تعالى:وقو  ِلك نَّ الَِّذي ل مم يت ق طَّعمن   {ق ال تم ف ذ  و ِة الالَّ أي: ق ال تم اممر أ ة المع زِيز لِلنِّسم
ي ِتك نَّ ِإيَّاه  يف ن ظمر ٍة ِمنمك نَّ ن ظ رمت نَّ إِل يمِه م ا أ ص اب   ا الَِّذي أ ص اب ك نَّ يف ر ؤم نم ذ ه اب المع قمل ك نَّ مِ أ يمِديـ ه نَّ، فـ ه ذ 

ًا إِل يمِه ح ىتَّ قطعن م و هل  و غ ر وب الما هم
(2)

تـ نَّيِن يف ح يبِّ ِإيَّاه  و ش غ ف فـ ؤ اِدي ِبهِ  ،أ يمِدي ك نَّ    ،ه و  الَِّذي ل مم
َّ: ق دم ش غ ف  اممر أ ة  المع زِيز فـ ت اه ا ح بًّا  ل م ِبني}فـ ق لمْت   أ قـ رَّتم هل  نَّ بِأ نَـّه ا ق دم ر او د تمه  . مث َّ {إِنَّا ل نـ ر اه ا يف ض ال 

تـ عمص م  } فـ ق ال تم  ،و أ نَّ الَِّذي حت  دَّثمن  ِبِه ع نـمه ا يف أ ممره ح ق   ،ع نم نـ امسه ِسِه ف اسم  {و ل ق دم ر او دمت ه  ع نم نـ ام
ال أدري ما بدا له، وقال أي: امتنع ممَّا ر او دمته  عليه، قال السد ي: استعصم بعد ما أحل السراويل، 

قتادة: فاستعصم، وقال ابن عباس: فامتنع وإن مل ي ط اِوعميِن إىل م ا أ دمع وه  إِل يمِه ِمنم ح اج يِت إِل يمِه ل ي سمج ن نَّ 
ن لَّة بِاحلم بمِس و السَّجم ل الصَّغ ار و الذِّ و أل  ِهينـ نَّه   ،يف السجن، و ل ي ك ون ا ِمنم أ هم

(3). 

ع ون يِن إِل يمهِ } لى:وقوله تعا ن  أ ح بُّ ِإيل َّ ممَّا ي دم ا اخلم رب  ِمن  اللَّه تعاىل ي د ل  ع ل ى أ نَّ  {ق ال  ر بِّ السِّجم ه ذ 
ِن و احلم بمس ِإنم مل م يـ امع ل م   ،اممر أ ة المع زِيز ق دم ع او د تم ي وس ف يف المم ر او د ة ع نم نـ امسه تمه  بِالسَّجم ا د ع تمه  و تـ و عَّد 

ت ار   ،إِل يمهِ  ، أِل نَـّه ا ل وم مل م ت ك نم ع او د تمه   -صلى اهلل عليه-ف اخم ن ع ل ى م ا د ع تمه  إِل يمِه ِمنم ذ ِل   السَّجم

تمه  ِبذ ِل    ع ون يِن ِإل يمهِ }ك ان  حم  ااًل أ نم يـ ق ول:   ،و تـ و عَّد  ن أ ح بُّ ِإيل َّ ممَّا ي دم ع ى و   ،{ر بِّ السِّجم ه و  ال  ي دم
ن: احمل بمس نـ امسه ء و ال  خي  وَّف حِب بمٍس. و السِّجم و ه و  بـ يمت احلم بمس، وتأويل الكالم: قال يوسف:  ،ِإىل  ش يم

                                                           

 .7/2136 ،مرجع سابق ،. ابن أيب حامت16/83 ،مرجع سابق ،( ابن جرير1)
" كما هو ظاهر السيا ."قطعن" والظاهر واهلل أعلم "( كذا يف األصل2)  قطعْتم

. 3/30 ،مرجع سابق ،. الشوكاين18/104 ،مرجع سابق ،. فخر الدين الرازي16/87،86 ،مرجع سابق ،( ابن جرير3)
 وحده فهو  العاملني رب حصن من له خريا أنواعها على اختالف للاْت تعرضه عند به يعتصم معتصماً  املؤمن جيد : الفائدة

 .1/404مرجع سابق،  ،واهلاليلمعتصمه الوحيد. نصر 
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ع ون يِن إِل يمِه ِمنم م عمِصي ت  و يـ ر اِودمن يِن عليه ِمن  الما ا ن أ ح ب  ِإيل َّ ممَّا ي دم ِحش ة، قال ي ا ر ب  احلم بمس يف السِّجم

ع ون يِن إِل يمهِ }السدي:  ِمنم الزِّن ا {ممَّا ي دم
تـ ع ان  رب ه مم ا نـ ز ل  بِِه، وقال: (1) ، قال ابن إسحا : اسم

ع ون يِن إِل يمهِ } ن  أ ح بُّ ِإيل َّ ممَّا ي دم ر ه {السِّجم ف ع ع ينِّ (2) أي: أح ب  ِإيل َّ ِمنم أ نم آيت  م ا ت كم ي ا  ، و ِإنم مل م ت دم

ع لمن  يب يف م ر او د هِتِنَّ ِإيَّاي  ع ل ى أ نـما ِسِهنَّ   ،أي: أ ِميل إِل يمِهنَّ  {أ صمب  إِل يمِهنَّ }ر ب  ِفعمل ه نَّ الَِّذي يـ ام
ا ،و أ ت اِبع ه نَّ ع ل ى م ا ي رِدمن  ِمينِّ  ن ِإىل  ك ذ  ِمنم قـ ومل المق اِئل: ص ب ا ف ال 

كما قال: يزيد بن ضب ة    (3)
 :         (4)الثقاي

ْلب ي  ْند  َصَبا قـَ ثْـُلَها ُيْصب ي ***إ َلى ه  ْند  م   (5)َوه 

نـ ع ة : و أ ك نم ِمن  اجلم اِهِلني  أي: وقولُهُ ال  ي ك نم ِمينِّ و ال  ِعنمِدي،  ،قال: ِإالَّ ي ك نم ِمنم  أ نمت  المع ومن و المم 

ي . أ ك نم ِبص بـمو يت إِل يمِهنَّ ِمن  الَِّذين   ال ا وا أ ممرك و نـ هم ِهل وا ح ق   و خ  ت ج اب  ل ه  ر بُّه  } وقوله تعالى:ج  ف اسم

فاستجاب اهلل ليوسف دعاءه فصرف عنه ما أرادت منه امرأة العزيز {ف ص ر ف  ع نمه  ك يمد ه نَّ 
ما وجه ، ويقال: (6)وصواحباهتا من معصية اهلل، قال ابن اسحا : " أي: جن اه من أن يركب املعصية"

                                                           

 .7/2138 ،مرجع سابق ،.ابن أيب حامت2/332 ،مرجع سابق ،( مقاتل1)
 . 13/144 ،مرجع سابق ،.ابن جرير7/2138 ،مرجع سابق ،( ابن أيب حامت2)

 .1/423 ،م1991-ه1411 ،)لبنان: دار اجليل ،1ط ،حتقيق وشرح: عبد السالم حممد هارون ،االشتقا  ،( ابن دريد3)
 .12/179 ،مرجع سابق ،تهذيب اللغة ،األزهري اهلروي

من أهل الطائف  "الثقات" ذكره ابن  ِحبان يف كتاب ،وضبة أمه: شاعر كبري ،( هو يزيد بن ِمقمس ٍم الثقاي.من مواليهم4)
 ياارقه. وملا أفضت فكان ال ،فنسب إليها. انقطع إىل الوليد بن يزيد بالشام ،فحضنته أمه ،)باحلجاز( مات أبوه وخلاه صغرياً 

فأدناه وضمه إليه  ،فوفد عليه ،فأقام إىل أن ويل الوليد ،فخرج إىل الطائف ،التصاله بالوليد ،أبعد ابن ضبة ،اخلالفة إىل هشام
هـ(.  130وأكرمه. وأن البن ضبة ألف قصيدة اقتسمتها شعراء العرب وانتحلتها فدخلت ىف أشعارها. مات بالطائف. )ت: 

 .8/189 ،مرجع سابق ،.الزركلي11/362 ،مرجع سابق تهذيب التهذيب، ،. ابن حجر32/250،سابق مرجع ،املزي
 .1/311 ،مرجع سابق ،مجاز القرآن ،( أبو عبيدة5)
 .7/2139 ،مرجع سابق ،.ابن أيب حامت13/146 ،مرجع سابق ،( ابن جرير6)
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ت ج اب  ل ه  ر بُّه  }قوله:  أ ل ة منه تـ ق دَّم تم {ف اسم ن أ ح ب   ،لِر بِّهِ  و ال  م سم بـ ر  ر ب ه أ نَّ السِّجم و ال  د ع ا، و ِإمنَّ ا أ خم

اي ًة ِمنمه  ِإىل  ر ب ه ب اره ِبذ ِل   ِشك  إِل يمِه ِمنم م عمِصي ته ِقيل : يف ِإخم
ِرفم ع ينِّ ك يمد ه نَّ و ِإالَّ ت صم }، ويف قوله: (1)

أ ل ة ِمنمه  ر ب ه، فلذل  قال اهلل تعاىل:  {أ صمب  إِل يمِهنَّ  ت ج اب  ل ه  ر بُّه  }موضع د ع اء و م سم و ذ ِل      {ف اسم
خ ر: ِإذ نم أ ز ورك ؛ أِل نَّ يف قـ ومله: ِإنم ال   ،ك ق ومِل المق اِئل: ِإنم ال  تـ ز رمين أ ِهنم   ،تـ ز رمين أ ِهنم  فـ ي ِجيبه  اآلم

أي: إن ربه هو السميع دعاء  (2){ ِإنَّه  ه و  السَِّميع  المع ِليم  } وقوله تعالى:م عمىن  األم ممر بِالزِّي ار ِة، 

مبطلبه وحاجته وما يصلحه، وحباجة مجيع خلقه وما  {المع ِليم  }يوسف، ودعاء كل داع من خلقه، 
يوجبه عمل الااحشة من االجتهاد يف سرتها، كاالجتهاد يصلحهم. وقد تضمنت اآليات:البيان عما 

يف إبطاهلا، واالستغاار بالتوبة منها مبا ميحو أثرها ويسقط التبعة هبا، والبيان عما يوجبه ظهور حب 
الااحشة من الاضيحة لصاحبها والعن ت هبا، والضالل عن طريق الرشد بلزومها، والبيان عما يوجبه 

بهاء واهليبة واحلسن، وجاللة الداعي إىل صاحبها بطلب الرشد من جهته اللطيف يف النبوة من ال
واحلق من قبله، والبيان عما تدعوا إليه اجلهالة مع شدة الشهوة من محل الناس على الظلم بإيقاع 
املكروه مبن ال يستحقه المتناعه من فعل ما ال جيوز له، والبيان عما يوجبه إخالص اإلميان باهلل من 

ىل دعائه بكشف ما قد أظل من البلية، واعرتى من اآلفة، مع االعرتاف بأنه إن مل يعصم من الازع إ
 املعصية صاحبها وقع فيها وهل  مبوجبها. 

:  القوُل في الوقف  والتمام 

                                                           

 .13/146ابن جرير، مرجع سابق،  (1)
 والتعبري ،الدعاء وراء وما الكيد وراء ما ويعلم ،والدعاء وغريمها الكيد يسمع ،ويعلم معيس الذي هو اهلل : إنفائدة( 2)

 يكل وإمنا الغرور درجة إىل بإميانه املؤمن يعتد وفيه إثبات صاة اهلل تعاىل بالعلم والسمع وال.عليها الدعاء تقدم تقتضىب باالستجابة

 يلزم ما الرب من الدعاء مع يلزم أنه الصرب. وبيان ويسأله الاْت أمام والصمود باخلطو  مواجهة يف العون منه اهلل ويستمد إىل أمره

 ،يأس. نصر واهلاليل يف ورجاء ،عسر يف وشر ،نقمة يف ونعمة ،عنف يف لطف بني أحوال يف يتقلب املؤمن امللح من الطعام
 .417-414-1/410 ،مرجع سابق
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ا}    ٍل م ِبنيٍ }، وكذا {ِمن  اخلم اِطِئني  }وكذا  ،(1)متام {ي وس ف  أ عمِرضم ع نم ه ذ   ،(2) {يف ض ال 

ا ب ش رًا}افع: وقال ن ، وقال أبو حامت: {م ل    ك رمي  } ( 4)وقال غريه: التمام ،(3)متام  {م ا ه ذ 

تـ عمص م  }  (.7){ِمن  اجلم اِهِلني  }وكذا  ،(6)حسن{و ل ي ك ون نم ِمن  الصَّاِغرِين  }،(5)كاف  {ف اسم

 وقولُُه عزَّ وجلَّ: 

ے ے  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ     ۀ ۀ      ہ   ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھژ    

ۓ  ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ   ۈ    ٴۇ ۋ   ۋۅ ۅ ۉ ۉ  

ې ې ې  ې ى ى ائ    ائەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ    ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ېئ 

ېئ ىئ ىئ  ىئ    ی     ی ی یجئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب   مب ىب يب  جت حت 

ٱ ٻ ٻ ٻ       ٻ پپ پ پ         ڀ  ڀ ڀ ڀ خت مت ىت يت جث  

   ژٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ  ڤ ڤ 

                                                           

. 326ص  ،مرجع سابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،. الداين332ص  ،مرجع سابق ،القطع واالئتناف ،( النحاس1)
 .193ص ،مرجع سابق ،.قال: حسن األمشوين193ص  ،مرجع سابق ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري

 ،ياملرجع السابق. قال: كاف األنصار  ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجع السابق. الداين ،القطع واالئتناف ،( النحاس2)
 املرجع السابق.. ،املرجع السابق. وكذا األمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد

املرجع السابق. وهو جائز عند  ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجع السابق.قال: كاف الداين ،القطع واالئتناف ،( النحاس3)
 املرجع السابق. ،األمشوين

املرجع السابق. قال: حسن.  ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،ابق. قال: كاف الدايناملرجع الس ،القطع واالئتناف ،( النحاس4)
 املرجع السابق.  ،جائز عند األمشوين املرجع السابق.. وهو ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري

املرجع السابق. قال:  ،بتداالمكتفى في الوقف واال ،املرجع السابق.قال: كاف وقيل تام الداين ،القطع واالئتناف ،( النحاس5)
 املرجع السابق. ،املرجع السابق.. األمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،حسن. األنصاري

 املرجع السابق. ،املرجع السابق. وهو كاف عند األمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،( قال: تام األنصاري6)

 املرجع السابق. ،املرجع السابق.قال: األمشوين حسن وكاف ،ي المرشدالمقصد لتلخيص ما ف ،( وقال: كاف األنصاري7)
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معطوف  على ما قبله،  {ف ص ر ف  } متعلق بـ استجاب، {ل ه  }ا أخرب به، وم (1)الااء جواب   

ه و  السَِّميع  }مستأنف،  {ِإنَّه  }نصب بـ صرف،  { ك يمد ه نَّ }، {ف ص ر ف  }متعلق بـ {ع نمه  }

على يوسف، {ل ه  }ابتداء وخرب يف موضع خرب إن ، واإلضمار عائد على الر ب، واهلاء يف  {المع ِليم  

ا هل  مم }حرف عطف،  {مث َّ } ا} متعلق بـ {هل  مم } {ب د  ِمنم بـ عمِد م ا ر أ و ا }وكذا  {ب د 

مع ما بعدها بتقدير املصدر، والتقدير من  {م ا}و  {ر أ و ا} نصب بـ {اآلم ي اتِ }  ،{اآلم ي اتِ 

نون الشديدة، ويف الم قسم مؤكد بال {ل ي سمج نـ نَّه  }   ،(2)بعد رؤية اآليات، ول  أن تقدرها مبعىن الـذي

ا}واختلف يف فاعل  ،(3)هذا معىن القسم وليسجننه جواب القسم إىل أن  (4)فذهب سيبويه {ب د 

"الااعل مضمر دل (: 5)أي: ظهر هلم أن يسجنوه، وقال املربد {لي سج نن ه}الااعل: ما دل عليه 

                                                           

 .9/343 ،مرجع سابق ،. أبو حيان4/88 ،مرجع سابق ،. النساي9/467 ،مرجع سابق ،( فخر الدين الرازي1)
 .3/25 ،مرجع سابق ،. الشوكاين5/220 ،مرجع سابق ،( الثعليب2)
مرجع  ،.الشوكاين6/274 ،مرجع سابق ،. أبو حيان2/320 ،مرجع سابق ،. ابن عطية11/278 ،مرجع سابق ،( ابن جرير3)

 .3/25 ،سابق
وصنف كتابه املسمى" كتاب  ،ولد يف إحدى قرى شرياز ،إمام النحاة ،أبو بشر ،( عمرو بن عثمان بن قنرب احلارثي بالوالء4)

ه.القاطي، مرجع 185-180مات هبا خالف ت:  وقيل: وفاته وقربه بشرياز، ويف مكان وفاته والسنة اليت ،سيبويه " يف النحو
 .10/176،مرجع سابق البداية والنهاية،. ابن كثري، 3/169 ،سابق
وأحد أئمة  ،هـ، إمام العربية ببغداد يف زمنه 286-210املعروف باملربد. ت: ،( حممد بن يزيد بن عبد األكرب أبو العباس5)

أبو احملاسن  ،". التنوخيالمقتضب" و "المذكر والمؤنث" و "الكاملمن كتبه: "األدب واألخبار، مولده بالبصرة ووفاته ببغداد، 
ت: الدكتور عبد  تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم، ،هـ442املاضل بن حممد بن مسعر املعري ت: 

 ،ابن خلكان .65-1/53،م(1992-هـ1412،)القاهرة: هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ،2ط ،الاتاح حممد احللو
 .1/459 ،مرجع سابق



 يوسف سورةتحقيق                        الَحوفي لإلمام القرآن علوم في البرهان
 

 198

مل يكونوا يعرفونه وحذف  وقيل: الااعل رأي: أي بدا هلم رأي   ( 1)عليه بدا بتقديره بدا هلم بداء"
والوجه ما قال سيبويه ألن إذا وجدنا الظاهر مل يقدر حمذوف، وكان هذا  ،(2)لداللة الكالم عليه

وأما قول املربد فإن  ،(3)ملا قام مقام الااعل ودل  عليه كأنه هو الااعل {ل ي سمج نـ نَّه  }الظاهر الذي هو

متعلقة بـ  ( 4)حىت غاية{ح ىتَّ ِحنيٍ }"والاعل ال يدل من لاظه على الااعل إمنا يطلبه

ن  فـ تـ ي انِ }  ،{ل ي سمج نـ نَّه  } ن  }و  متعلق بـ دخل {م ع ه  } ،{و د خ ل  م ع ه  السِّجم نصب  {السِّجم

رفع باعلهما ومها تثنية فىًت وفىت من ذوات الياء، وال يعتد بقوهلم للاتوة  {فـ تـ ي انِ }بـ دخل، 

فـ وم   }، {أ عمِصر  }نصب بـ {مخ مرًا} ،(6)كسرت ألهنا بعد القول{ِإينِّ أ ر اين } ( 5)لشذوذه

زًا ل  }ظرف العامل فيه  {فـ وم   }، {ر أمِسي خ بـم ل  }نصب بـ  {خبزاً }، و{أ محِم  ،{أ محِم

ن ا بِت أمِويِلهِ }،{ت أمك ل  }متعلق بـ {ِمنمه  }، و(7)يف موضع النعت خلبز {ت أمك ل  الطَّيـمر  ِمنمه  }  {نـ بِّئـم

نا، بـأمر،  ن ا}متعلق بـ {تأمِويِلهِ } أي: خرب  ِسِنني  }، {نـ بِّئـم من متعلقة  {ِإنَّا نـ ر اك  ِمن  المم حم

                                                           

مرجع  ،.أبو حيان2/185 ،مرجع سابق ،النساى 3/252 ،مرجع سابق ،. ابن عطية2/203 ،إعراب القرآن ،( النحاس1)
 .5/306 ،سابق
 . 6/331 ،مرجع سابق ،.القنوجي5/112 ،مرجع سابق ،إعراب القرآن( النَّحَّاس، 2)

شهاب الدين أمحد بن حممد بن عمر املري  ،. اخلااجي1/2970 ،مرجع سابق ،. ابن عادل9/186 ،مرجع سابق ،( القرطيب3)
 ،المم س مَّاة: ِعن اية  الق اِضى وِكا اية  الرَّاِضى ع ل ى تامسرِي الب يض اوي ،ح اِشية  الشِّه اِب ع ل ى تامسرِي الب يض اِوي ،هـ(1069احلناي )ت: 

 .5/175 ،)بريوت: دار صادر(
 .12/140 ،مرجع سابق ،. ابن عاشور1/342 ،مرجع سابق ،. األلوسي28/225 ،مرجع سابق ،( فخر الدين الرازي4)
إعراب . النَّحَّاس، 9/188 ،مرجع سابق ،. القرطيب1/131 ،مرجع سابق ،. الزجاج20/318 ،مرجع سابق ،( ابن جرير5)

 .2/203 ،مرجع سابق ،القرآن
 ،مرجع سابق ،. ابن عطية15/142 ،مرجع سابق ،. ابن جرير7/4621 ،مرجع سابق ،لنهايةالهداية إلى بلوغ ا ،( القيسي6)
3/93. 
 .2/87 ،مرجع سابق ،.الدعاس4/493 ،مرجع سابق ،( درويش7)
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إجياب بعد ناي،  {ِإالَّ }نعت لطعام،  {تـ رمز ق انِهِ } {ال  ي أمتِيك م ا ط ع ام  }،{نـ ر اك  }بـ

ا بِت أمِويِلهِ } ا} متعلق بـ {نـ بَّأمت ك م  العامل فيه ( 1)قبل ظرف  {ي أمتِي ك م ا قـ بمل  أ نم }، {نـ بَّأمت ك م 

ا} ابتداء  {ذ ِلك م ا ممَّا ع لَّم يِن ر يبِّ }يف موضع خاض بإضافة قبل إليها،  {أ نم }، {نـ بَّأمت ك م 

 {ِإينِّ تـ ر كمت  ِملَّة  قـ وممٍ }نباء، ومن متعلقة باالستقرار، وذل  إشارة إىل اإل ،(2)وخرب، وما مبعىن الذي

ال  }إليهم،   {ِملَّة  }خاض بإضافة  {قـ وممٍ }، {تـ ر كمت  }نصب بـ  {ة  ِملَّ }مستأنف، 

اِفر ون  }،{يـ ؤمِمن ون  }متعلق بـ  {بِاللَّهِ }يف موضع النعت لقوم،  {يـ ؤمِمن ون    {و ه مم بِاآلم ِخر ِة ه مم ك 

اِفر ون  }متعلق بـ  {بِاآلم ِخر ةِ }ابتداء وخرب و  ًا على طريقة جيوز أن يكون هم الثانية توكيد {ك 

ِإبـمر اِهيم  } إليهم،  {ِملَّة  }خ ِاض بإضافة  {آ ب اِئي}نصب بـ اتبعت،  {ِملَّة  }و  (3)التكرير

رِك  بِاللَّهِ } ( 5)حرف ناي{م ا}، {آ ب اِئي}من ( 4)بدل  {و ِإسمح ا   و يـ عمق وب    {ك ان  ل ن ا أ نم ن شم

خرب كان متعلق مبعىن  {ل ن ا}و ( 6){ك ان  }و ما عملت فيه مبوضع رفع اسم   {أ نم }

رِك  }متعلق بـ {بِاللَّهِ }االستقرار، و ءٍ }، {ن شم رِك  }متعلق أيضًا بـ  {ِمنم ش يم وهي يف  {ن شم

ِل اللَِّه علينا}موضع نصب، والتقدير أن نشرك باهلل شيئًا  رفع  {ذ ِل   }، {ذ ِل   ِمنم ف ضم

                                                           

 . 1/299 ،مرجع سابق ،.ابن عادل1/99 ،مرجع سابق ،.السمني1/151 ،مرجع سابق ،( أبو حيان1)

مرجع  ،.ابن أيب ز م ِنني3/35 ،مرجع سابق ،.السمرقندي4/310 ،مرجع سابق ،ج.الزجا 1/427 ،مرجع سابق ،( ابن جرير2)
 .2/269 ،سابق
أبو الربكات كمال الدين عبد الرمحن بن  ،.ابن األنباري2/460 ،مرجع سابق ،. اخلراط1/387 ،مرجع سابق ،( الزركشي3)

 .1/211انظر االنصاف  ،هـ(577)ت:  ،حممد بن عبيد اهلل األنصاري
 .2/88 ،مرجع سابق ،. الدعاس4/494 ،مرجع سابق ،ويش( در 4)
 .2/31 ،مرجع سابق ،. السمني1/527 ،مرجع سابق ،. أبو حيان14/342 ،مرجع سابق ،( ابن جرير5)
 .2/88 ،مرجع سابق ،. الدعاس2/502 ،مرجع سابق ،. اخلراط1/387 ،مرجع سابق ،عراب القرآنمشكل إ ،( القيسي6)
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ِل اللَّهِ }باالبتداء،  إشارة إىل ما تقدم مما أخرب  {ذ ِل   }عىن االستقرار، واخلرب متعلق مب {ِمنم ف ضم

ِل اللَّهِ }متعلق بـ  {علينا} ،(1)به عطف على النون  {النَّاسِ }، {و ع ل ى النَّاسِ }، {ف ضم

ثـ ر  النَّاِس ال  } ،(2)واأللف بإعادة اخلافض، ألن املضمر ال يعطف عليه إال بإعادة العامل و ل ِكنَّ أ كم

ك ر ون   ثـ ر  النَّاسِ }توكيد ناصب لـ  {ل ِكنَّ و  }، {ي شم ك ر ون  }، و{أ كم خرب لكن  وقد  {ال  ي شم

(3)تقدم القول يف ياء الناس
يف حتريكها وإسكاهنا فمن أسكنها فالستثقال احلركة فيها ومن حركها  

 .(4)فعلى األصل ألن ال يكون اسم على حرف واحد ساكناً واختار الاتحة خلاتها مع ثقل الياء 

 وُل في المعنى والتفسير :الق

واهلل أعلم: فاستجاب اهلل ليوسف دعاءه فصرف عنه ما أرادت منه امرأة العزيز وصواحباهتا -املعىن   
من معصية اهلل، قال ابن اسحا : أي "جن اه من أن يركب املعصية منهن  وقد نزل به بعض ما حذر 

                                                           

 .2/204 ،مرجع سابق ،.درويش3/406 ،مرجع سابق ،( ابن مال1)
( وهذا على مذهب سيبويه واجلمهور وأمَّا الكوفيون فاحتجوا جبواز العطف على الضمري اجملرور دون إعادة العامل لوروده يف 2)

وهي قراءة أحد القراء  ،باخلاض .1اآلية:  ،ة النساء﴾ سور  و اتَـّق وا اللَّه  الَّذي ت س اء ل ون  به و األم رمح امِ  القرآن ومنه قوله تعاىل: ﴿
األصاهاين ورواية  ،واألعمش ،وطلحة بن مصرف ،وحيىي بن وثاب ،وقتادة ،وقراءة إبراهيم النخعي ،وهو محزة الزَّيَّات ،السبعة

  يف األلاية بقوله: -رمحه اهلل-. وإىل املسألة أشار حممد بن مال  226 ،مرجع سابق،صابن جماهد واحلليب عن عبد الوارث.
 و ع ومد  خ اِفٍض ل د ى ع طمٍف ع ل ى ...ض ِمرِي خ امٍض ال زِم اً ق دم ج ِعال  
 و ل يمس  ِعنمِديم ال زِم اً ِإذم ق دم أ ت ى ... يفم النَّظمِم و النَّثمِر الصَِّحيِح م ثمب ت ا

 ،.الزخمشري1/292 ،مرجع سابق ،العظيم إعراب القرآن ،. األنصاري4/277 ،مرجع سابق ،إعراب القرآن ،النحاس
 .1/361 ،مرجع سابق ،.درويش1/443 ،مرجع سابق ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل

 ( يعين "ياء اإلضافة" يف مصطلح القراء وكما قال ابن مال  رمحه اهلل:  3)
 نون  وقايٍة وليسي ق دم ن ِظمم.  وقبل  يا الناس  مع الاعِل التزمم...

 .1/292 ،مرجع سابق ،العظيم إعراب القرآن ،. األنصاري4/277 ،جع سابقمر  ،إعراب القرآن ،( النحاس4)
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دعاء يوسف، ودعاء كل داع من  {السَِّميع  }ن ربه هوأي: إ  {ِإنَّه  ه و  السَِّميع  المع ِليم  }( 1)منهن

مث َّ } وقوله تعالى: ،(2)مبطلبه وحاجته وما يصلحه، وحباجة خلقه وما يصلحهم {المع ِليم  }خلقه، 

ا هل  مم ِمنم بـ عمِد م ا ر أ و ا اآلم ي اِت ل ي سمج نـ نَّه  ح ىتَّ ِحنيٍ  ا هل  مم }أي:  {ب د  ا ب  }للعزيز، وقد قيل:  {ب د  د 

الَِّذين  ق ال  هل  م  النَّاس  ِإنَّ }وهو واحد، ألنه مل يذكر بامسه ويقصد بعينه، وذل  نظري قوله:  {هل  مم 

، وقيل: إن قائل ذل  كان واحداً، ومعىن مث بدا هلم يف الرأي الذي كانوا (3){النَّاس  ق دم مج  ع وا ل ك مم 
د ما رأوا اآليات برباءته مما قذفته به امرأة العزيز، رأوه من ترك يوسف مطلقا، ورأوا أن يسجنوه من بع

ل ي سمج نـ نَّه  }: وقولُهُ  ،(4)قد القميص من دبر، ومخشا يف الوجه وقطع أيديهن ،وتل  اآليات كانت

أي: إىل الوقت الذي يرون فيه رأيهم وجعل اهلل ذل  احلبس ليوسف عقوبة له من مهه  {ح ىتَّ ِحنيٍ 
ه، روي عن ابن عباس أنه قال: عثر يوسف ثالث عثرات، حني هم هبا، وحني باملرأة وكاارة خلطيئت

ِإنَّك مم }قال اذكرين عند رب  فلبث يف السجن بضع سنني، وأنساه الشيطان ذكر ربه، وقال هلم: 

رِ م فـ ق دم س ر    أ خ  ل ه  ِمنم قـ بمل  }فقالوا:  {ل س ارِق ون   ان ، وذكر أن سبب حبسه يف السجن ك{ِإنم ي سم
شكوى امرأة العزيز إىل زوجها، أ ممر ه  و أ ممر ه ا 
قالت املرأة لزوجها إن هذا العبد العرباين : قال السدي ( 5)

قد فضحين يف الناس يعتذر إليهم وخيربهم أين راودته عن ناسه، ولست أطيق أن أعتذر بعذري، فإما 

                                                           

 .7/2139 ،مرجع سابق ،. ابن أيب حامت16/90 ،مرجع سابق ،( ابن جرير1)
 .13/147 ،مرجع سابق ،( ابن جرير2)
 .173اآلية:  ،( سورة آل عمران3)
 .16/91 ،مرجع سابق ،( ابن جرير4)
 .7/2140 ،مرجع سابق ،.ابن أيب حامت13/149 ،مرجع سابق ،( ابن جرير5)
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 {مث َّ ب د ا هل  مم }ول اهلل عز وجل: أن تأذن يل فأخرج وأعتذر، وإما أن حتبسه كما حبستين، فذل  ق
 .(1)اآلية وقيل: احلني معين به: سبع سنني: قاله عكرمة

ن  فـ تـ ي انِ }وقوله تعالى:  أي: دخل مع يوسف السجن فتيان، ويف الكالم  {و د خ ل  م ع ه  السِّجم

ي اِت ل ي سمج  }حذف، والتقدير:  ا هل  مم ِمنم بـ عمِد م ا ر أ و ا اآلم ، فسجنوه فأدخلوه {نـ نَّه  ح ىتَّ ِحنيٍ مث َّ ب د 
رب، أحدمها  السجن ودخل معه فتيان، وكان الاتيان فيما ذ كر غالمني من ِغلمان مل  مصر األ كم

، واآلخر نـ ب و (2)صاحب شرابه، واآلخر صاحب طعامه، قال ابن اسحا  : كان اسم أحدمها جم مِلث 
ا خباز املل  على طعامه، واآلخر ساقيه على قال قتادة: كان أحدمه ،(3)الذي كان على الشراب

قال السدي: غضب على خبازه، بلغه أنه يريد أن يسَّمه فحبسه وحبس صاحب شرابه،  ،(4)شرابه
ظن أنه م األ  ه  
 على ذل ، فحبسهما مجيعا. (5)

م ملا دخل السجن،  ذكر أن يوسف عليه السال {ق ال  أ ح د مه  ا ِإينِّ أ ر اين أ عمِصر  مخ مرًا} وقوله تعالى:
ب ِسني ، ملا سألوه عن علمه قال: إين أعرب الرؤيا  نم فيه ِمن  المم حم

 (7)فقال أحد الاتيني الذين ،(6)قال مل
هذا العبد العرباين نرتائى له، فسأاله  (8)أدخال معه السجن لآلخر: تعال لنختربه أي: هلم فلنحد ث

                                                           

 . 4/239 ،مرجع سابق ،البغوي .7/2129 ،مرجع سابق ،. ابن أيب حامت16/94 ،مرجع سابق ،( ابن جرير1)

 .7/2142 ،مرجع سابق ،.ابن أيب حامت16/95 ،مرجع سابق ،( ابن جرير2)
 املرجع السابق. ،ابن أيب حامت ،13/151 ،مرجع سابق ،( ابن جرير3)

 .2/326 ،مرجع سابق ،. ابن أيب زمنني7/2141 ،مرجع سابق ،ابن أيب حامت (4)
باه ه. ويف حديث علي،  (5) ال ؤ وا عليه. ابن األعرايب: م األ  ه إذا عاونه، وم األ  ه إذا ص ِحب ه أ شم واهلل ما تتابعوا برأيهم على أمر قد  مت 

مت  على قتله. ابن منظور، مرجع  ،مرجع سابق ،ابن أيب حامت املرجع السابق. ،ابن جرير .160/ 1سابق،  قتلت عثمان، وال م األ 
 .2/613 ،مرجع سابق ،الواحدي .2143 ،7/2142
ها( عرب الرؤيا يعربها 6) اً وِعبارًة وعربَّ  .4/529 ،مرجع سابق ،ابن منظور : فسرها وأخرب مبا يؤول إليه أمرها.ع ربم
 ومعنامها واحد. ( يف )د( "اللذين"7)

 واهلل أعلم. -يف )د( "فلنخترب" وهذا هو الصواب( 8)
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من غري أن يكونا رأ ي ا شيئا
زًا ت أمك ل  الطَّيـمر  ِمنمه  }از:فقال اخلب ،(1) ل  فـ وم   ر أمِسي خ بـم ، {ِإينِّ أ ر اين أ محِم

م ا ر أ ى ص اِحب ا ي وس ف  ش يمًئا، و ِإمنَّ ا   قال عبد اهلل بن مسعود: " {ِإينِّ أ ر اين أ عمِصر  مخ مرًا}وقال اآلخر: 
ان ا حت  ال م ا لِي ج رِّب ا ك 
ع ِلم ه   (2)

ان ا ر أ ي اه ا ع ل ى " وقال ابن ا(3) ي ا ك  ي اِن ع نم ر ؤم سحا  وجماهد: "ِإمنَّ ا س أ ل ه  المِاتـم
ا لِي وس ف  ل ع ِلِمِه بِتـ عمِبريِه ا" قال:  ِديٍق ِمنـمه م  ِقيق ٍة، و ع ل ى ت صم ن يوسف ملا قاال له و اللَِّه ي ا فـ ىت  إِصحٍَّة و ح 

، فقا ن اك  ِحني  ر أ يـمن اك  ب بـم ب اين، فواهلل ما  (4)ل هلما حني قاال له ذل : أناشدكما اهلل أن "ال "ل ق دم أ حم حت 
ء ، لقد أحبتين عميت فدخل ع ل يَّ يف حبها بالء، مث لقد  أحب ين أحد  قط إال  دخل ع ل يَّ ِمنم ح بِِّه ب ال 

بها إياي بالء، أحبين أيب فلقد دخل ع ل يَّ حببه بالء، مث لقد أحبتين زوجة صاحيب هذا فدخل ع ل يَّ حب
فال حتب اين بارك اهلل فيكما، قال فأبيا إال  ح بَّه ، و إِلما ه  حيث كان، وجعال يـ عمِجبـ ه م ا ما
يـ ر ي اِن من  (،5)

ي ا، فرأى جم مِلث  أنه حيمل فو  رأسه خبزًا تأكل  فهمه وعقله، وقد كانا رأ يا حني أ دخال السجن ر ؤم

ِتي اه  فيها وقاال له:الطري منه، ورأى نـ ب و أنه يعصر مخ تـ ام ِسِنني  }راً ف اسم ن ا بِت أمِويِلِه ِإنَّا نـ ر اك  ِمن  المم حم  {نـ بِّئـم

ومساه  ،(7)أي إين أرى يف نومي أين أعصر عنبا {ِإينِّ أ ر اين أ عمِصر  مخ مرًا } وع ىن بقوله: ،(6)إن فعلت
 .(8)مخراً مبا يصري إليه أمره

 (٩)َصاَر الثَّر يُد ف ي رُُءوس  اْلع يَدان  ***  اْلَمنَّان  اْلَحْمُد ل لَّه  اْلعلى 

                                                           

 .5/222 ،مرجع سابق ،. الثعليب7/2143 ،مرجع سابق ،. ابن أيب حامت16/95 ،مرجع سابق ،( ابن جرير1)
 ( يف )د( "ليختربا".2)

 . 5/222 ،مرجع سابق ،.الثعليب16/96 ،مرجع سابق ،( ابن جرير3)

 ،مرجع سابق ،.الثعليب16/96 ،مرجع سابق ،ستقيم بدوهنا وذكرها ابن جرير( "ال" ليست يف األصل ألن املعىن ال ي4)
5/222. 
 ( يف )د( "يعجبان مما". وكالمها صواب حمتمل.5)

 .2143 ،7/2142 ،مرجع سابق ،. ابن أيب حامت16/202 ،مرجع سابق ،( ابن جرير6)
 .7/2142 ،ع سابقمرج ،تعليقا. ابن أيب حامت 275، 1/274 تاريخه،( أخرجه البخاري يف 7)
 ( كذا يف األصل بياض  ويف )د( زيادة "كما قال الشاعر". وهذا هو الصواب الستقامة املعىن واهلل أعلم.8)

 .13/146 ،مرجع سابق ،القرطيبو  .425/ 3 مرجع سابق، معاني القرآن، ذكره النحاس، ( مل أقف على قائله.9)
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" ( 1)فسمى السنبل ثريدا ملا يؤول إليه أمره، وقال الضحاك:"هو بلغة عمان يسمون العنب مخرا 

ن ا بِت أمِويِلهِ }مبا يؤول إليه ما أخربناك به إنا رأيناه يف منامنا ورجع إليه، أي:  (2)أخربنا  ، قال أبو{نـ بِّئـم
"إن تأويل الشيء ومنه تأويل الرؤيا إمنا هو الذي يؤول إليه" واختلف يف معىن اإلحسان (: 3)عبيد

الذي وصف الاتيان به يوسف فقال بعضهم: كان يعود مريضهم ويعز ي حزينهم، وإذا احتاج منهم 
يا فىت؟  قاله: الضحاك بن مزاحم، وقال قتادة: يف شيء ذكره: فقالوا: من أنت ( 4)إنسان مج  ع له

قال: أنا يوسف بن صاي  اهلل يعقوب بن ذبيح اهلل إسحا  بن إبراهيم خليل اهلل، وكانت عليه حمبة، 
وقال: له عامل السجن يا فىت: واهلل لو استطعت خلل يت سبيل ، ولكن سأحسن جوارك، وأحسن 

نبأتنا بتأويل  (7): إنا نراك من احملسنني(6)وقال اآلخرون ،(5)إسارك فكن يف أي بيوت السجن شئت
رؤيانا هذه، قاله ابن اسحا . وقيل: أهنما قاال: له نبأنا بتأويل رؤيانا فإنا نراك حمسنًا إلينا يف إخبارك 

ِسِنني  } إيانا بذل ، كما نراك حمسناً يف سائر أفعال ، ق ال  ال  } وقوله تعالى:. {ِإنَّا نـ ر اك  ِمن  المم حم

اي أمتِيك م ا ط ع ام  تـ رمز ق انِ  أي: قال يوسف للذين استعرباه الرؤيا:  {ِه ِإالَّ نـ بَّأمت ك م ا بِت أمِويِلِه قـ بمل  أ نم ي أمتِي ك م 

ا بِت أمِويِلِه قـ بمل  أ نم ي أمتِي ك م ا} يف يقظتكما قبل أن يأتيكما، حنو {ال  ي أمتِيك م ا ط ع ام  تـ رمز ق انِِه ِإالَّ نـ بَّأمت ك م 
                                                           

 ،. املاوردي7/2142 ،مرجع سابق ،. ابن أيب حامت2/192 ،جع سابقمر  ،.السمرقندي13/155 ،مرجع سابق ،( ابن جرير1)
 .  2/613 ،مرجع سابق ،. الواحدي3/36 ،مرجع سابق

 ( يف )د( "خربنا".2)

: و ِمنمه  ت أمِويل   ،( "ق ال  احلم اِرث  3) ء . ق ال  ِء: ه و  الشَّيم ي ا ق ال  أ ب و ع بـ يمٍد: يـ عميِن جم  اِهد : أ نَّ ت أمِويل  الشَّيم ء  الَِّذي تـ ئ ول   ،الرُّؤم ِإمنَّ ا ه و  الشَّيم
 .16/98 ،مرجع سابق ،ِإل يمِه" ابن جرير

دراسة  التفسير من سنن سعيد بن منصور، ،هـ(227أبو عثمان بن شعبة اخلراساين اجلوزجاين )ت:  ،( سعيد بن منصور4)
. 5/393 ،م(1997-هـ1417 ،ار الصميعي للنشر والتوزيع)الرياض: د ،1ط ،وت: د سعد بن عبد اهلل بن عبد العزيز آل محيد

 .7/2143 ،مرجع سابق ،. ابن أيب حامت16/98 ،مرجع سابق ،ابن جرير
 من طريق آخر عن قتادة. 7/2143 ،مرجع سابق ،. ابن أيب حامت16/99 ،مرجع سابق ،( ابن جرير5)
 . 2/469 ،مرجع سابق ،لتنزيلالكشاف عن حقائق غوامض ا ،. الزخمشري2/492 ،مرجع سابق ،البغوي 

 ( يف )د( "آخرون".6)

 ولعل يف األصل الصواب الستقامة املعىن. ( يف )د( زيادة "إن".7)
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. ويعىن بتأويله: ما يؤول إليه ويصري ما رأيا يف منامهما من الطعام (1)ا ما روى السدي وابن إسح

ا}الذي رأيانه أتامها فيه.   {ممَّا ع لَّم يِن ر يبِّ }هذا الذي أذكر أين أعلمه من تعبري الرؤيا:  {ذ ِلك م 

 ِإينِّ } وجاء اخلرب مبتدأ: ،{تـ ر كمت  ِملَّة  قـ ومٍم ال  يـ ؤمِمن ون  بِاللَّهِ }، ألين(2)فعلمته، علمين ذل  ريب

: وقوله (3)وإمنا ابتدأ بذل ، ألن يف االبتداء الدليل على معناه ،واملعىن: م ا ِملمت   ،{تـ ر كمت  ِملَّة  قـ وممٍ 

أي: برِئمت  من ملة من ال يصد  باهلل ويقر  بوحدانيته، {ِإينِّ تـ ر كمت  ِملَّة  قـ ومٍم ال  يـ ؤمِمن ون  بِاللَّهِ }

مع تركهم اإلميان بوحدانية اهلل ال يقر ون باملعاد والبعث، وال بثواب وال عقاب {اآلم ِخر ةِ و ه مم بِ }
(4)،  

و ه مم بِاآلم ِخر ِة ه مم }فحس ن الت وكيد كما قال:  {بِاآلم ِخر ةِ }ح جر بينهما  (6)هم مرتني (5)"ـــــــــــــــــــــــ"

فإن قال  (8){ك مم ِإذ ا ِمتُّمم و ك نمت مم تـ ر ابًا و ِعظ اًما أ نَّك مم خم مر ج ون  أ ي ِعد ك مم أ نَّ }وكما قال:  (7){ي وِقن ون  
قائل: أين جواب يوسف للاتيني عما سأاله من تعبري رؤيامها من هذا الكالم؟ قيل: أن يوسف عليه 

كره، السالم كره أن جييبهما عن تأويل رؤيامها ملا علم من مكروه ذل  على أحدمها، فأعرض عن ذ 
وأخذ يف غريه ليعرضا عن مسألته اجلواب مبا سأاله عن ذل ، قال ابن جريج: كره العبارة هلما 

هما أن عنده علما، وكان املل  إذا أراد قتل إنسان صنع له طعاما يوأخربمها بشيء مل يسأاله عنه لري 

                                                           

 .5/3564 ،مرجع سابق ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،.القيسي7/2144 ،مرجع سابق ،( ابن أيب حامت1)
( ِإالَّ 26له قوله تعاىل: }ع امِل  المغ يمِب ف ال  ي ظمِهر  ع ل ى غ يمِبِه أ ح ًدا )الغيب.ودلي من شيء على اهلل يطلعهم قد األنبياء : أنفائدة( 2)

يمِه و ِمنم خ لمِاِه ر ص ًدا { سورة اجلن ِ ي د  ل    ِمنم بـ نيم  شري  ال وحده هلل كله . والاضل27-26اآلية:  ،م ِن ارمت ض ى ِمنم ر س وٍل ف ِإنَّه  ي سم

 بتصرف....432 ،1/433 ،مرجع سابق ،اليلنصر واهل وعمل. علم فضل ،له

 .101/ ،16 ،مرجع سابق ،( ابن جرير3)
 .13/16 ،مرجع سابق ،( ابن جرير4)
 .16/101 ،مرجع سابق ،( كذا "فراغ أبيض يف األصل" ولعل احملذوف كلمة "وك ررت" الستقامة املعىن ولثبوهتا يف ابن جرير5)
 املرجع السابق. ،لعلها الصواب الستقامة املعىن ولثبوهتا يف ابن جرير( كذا يف األصل. ويف )د( زيادة"ملا". و 6)

 .3اآلية:  ،( سورة النمل7)
 .35اآلية:  ،( سورة املؤمنون8)
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معلوما فأ رس ل به إليه
إىل قوله:  {انِِه ِإالَّ نـ بَّأمت ك م ا بِت أمِويِلهِ ال  ي أمتِيك م ا ط ع ام  تـ رمز ق  }، فقال يوسف: (1)

ك ر ون  } ل: فلم يدعاه يعدل هبما، وكره العبارة هلما فلم يدعاه حىت ي عرب  هلما فعد ل هبما، وقا ،{ي شم

يـمر  أ ِم اللَّه  المو اِحد  المق هَّار  } ِن أ أ رمب اب  م تـ ا رِّق ون  خ  فلم  {يـ عمل م ون  }إىل قوله: {ي ا ص اِحيبِ  السِّجم

ِقي ر بَّه  مخ مرًا و أ مَّا اآلم خ ر  فـ ي صمل ب  }يدعاه حىت عرب  هلما فقال:  ا فـ ي سم ِن أ مَّا أ ح د ك م  ي ا ص اِحيبِ  السِّجم

ق ِضي  األم ممر  الَِّذي ِفيِه }: ما رأينا شيئا، إمنا كن ا نلعب، قال: (2)قاال{أمك ل  الطَّيـمر  ِمنم ر أمِسهِ فـ ت  

ِتي انِ  تـ ام  .(3){ت سم

ا}: وقولُهُ   كما طعام معناه: ال يأتي {ال  ي أمتِيك م ا ط ع ام  تـ رمز ق انِِه ِإالَّ نـ بَّأمت ك م ا بِت أمِويِلِه قـ بمل  أ نم ي أمتِي ك م 
ترزقانه يف اليقظة ال يف النوم، وإمنا أعل م هما، على هذا القول أن عنده ما يؤول إليه أمر الطعام الذي 
يأتيهما من عند املل  ومن عند غريه، ألنه قد علم النوع الذي إذا أتامها، كان عالمة لقتل من أتاه 

  (.4)ربمها أنه عنده ِعلمم ذل ذل  منهما، والنوع الذي إذا أتاه كان عالمة لغري ذل ، فأخ

أي: اتبعت دينهم ال دين أهل  {و اتَـّبـ عمت  ِملَّة  آ ب اِئي ِإبـمر اِهيم  و ِإسمح ا   و يـ عمق وب  } وقوله تعالى:
الشرك، ما كان لنا أن جنعل هلل شريكًا يف عبادته وطاعته، بل الذي علينا إقرارنا باأللوهية والعبادة له 

ِملَّة  قـ ومٍم ال  يـ ؤمِمن ون  }أي: إتباعي ملة آبائي على اإلسالم، وتركي {اللَِّه علينا ذ ِل   ِمنم ف ضملِ }

اِفر ون   من فضل اهلل الذي تاضل به علينا، فأنعم إذ أكرمنا   {و اتَـّبـ عمت  } {بِاللَِّه و ه مم بِاآلم ِخر ِة ه مم ك 
، ولكن من (5)اة إىل توحيده وطاعتهبه، وذل  أيضًا من فضل اهلل على الناس، إذ أرسلنا إليهم دع

                                                           

 .3/37 ،مرجع سابق ،املاوردي .5/3565 ،مرجع سابق ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،( القيسي1)
 ( يف )د( "فقاال". 2)

 .7/2147 ،مرجع سابق ،( ابن أيب حامت3)
 .16/102 ،مرجع سابق ،( ابن جرير4)
 .7/2145 ،مرجع سابق ،. ابن أيب حامت16/103 ،مرجع سابق ،( ابن جرير5)

https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.almaany.com%2Fquran-b%2F%25D9%258A%25D9%258E%25D8%25B4%25D9%2592%25D9%2583%25D9%258F%25D8%25B1%25D9%258F%25D9%2588%25D9%2586%25D9%258E%2F&ei=fLd7U_7bNaOf0QWS-IGYDQ&usg=AFQjCNGjvN1UAVQOwTRBx4pwXQkkiSovyg&sig2=YyitqskdEiGmlXVlVR1Wfw
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ار باهلل ال يشكر ذل  من فضله عليه ألنه ال يعلم ما أنعم اهلل به عليه، وذكر أن أبا الدرداء   ( 1)يكم
ٍة غ يـمر  كان يقول: ي   ٍه غ ريمِ ف ِقيٍه  ا ر بَّ ش اِكِر نِعمم  رِي، و ر بَّ ح اِمِل ِفقم م نـمع ٍم ع ل يمِه ال  ي دم

 . وقد تضمنت(2)
اآليات البيان عما توجبه إخالص الدعاء هلل جل وعز من اإلجابة على ما فيه من املصلحة واخلري 
والربكة، مبا يؤدي إىل الطاعة بدال من املعصية، والبيان عما يوجبه اهلوى من اإلقدام على الشيء 

هلل عز وجل الذي يزجر عنه العقل مع الرؤية لآليات ووضوح الدالالت، والبيان عما يوجبه لطف ا
فما سببه لنجاة يوسف بالعمل من إجياب احلق على من عرب له الرؤيا وأحسن يف جوابه عن الا تيا، 
والبيان عما يوجبه لزوم الطاعة هلل جل وعز من التاضيل بالعلم الذي جيل به القدر وحييا به القلب 

تباع له الق بالدليل الواضح من اوتعلو املنزلة ويستحق به الرئاسة، والبيان عما يوجبه الدعاء إىل احل
 واالعتقاد بصحته يف أمور الدين اليت هي أكرب األمور وأجل املطلوب.

:  القوُل في الوقف  والتمام 

ا}، {ح ىتَّ ِحنيٍ }، وكذا (3)حسن {ِإنَّه  ه و  السَِّميع  المع ِليم  } عند  (4)كاف  {قـ بمل  أ نم ي أمتِي ك م 
 أيب حامت، 

                                                           

صلى اهلل  –على عهد النيب  ،حاظاً  ،وهو أحد الذين مجعوا القرآن ،هــ. صحايب 32ت  ،( عومير بن مال  بن قيس األنصاري1)
أسماء من يعرف بكنيته من  ،هـ( 374احلافظ أبو الاتح األزدي )ت:  ،صليبال خالف. مات بالشام. املو  -عليه وسلم

مرجع  . ابن عبد الرب،1/24ت: ودراسة وتعليق: أنور حممود زنايت،جامعة عني مشس  أصحاب الرسول صلى اهلل عليه وسلم،
 .3/934سابق،
 ،ت: بدر البدر،يف الشكر ي الدنياوابن أب.7/2145 ،مرجع سابق ،.ابن أيب حامت16/104 ،مرجع سابق ،( ابن جرير2)

مرجع  ،. واملزي47/128،دار الاكر ،ت: عمرو بن غرامة العمروي تاريخ دمشق،( وابن عساكر يف 61)رقم ،املكتب اإلسالمي
 ورب حامِل فقٍه غرِي فقيٍه".   ،ومنعٍم عليه ال يدري ،. "رب شاكِر نعمِة غريه22/473 ،سابق

 ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،. األنصاري326ص ،مرجع سابق ،في الوقف واالبتداالمكتفى  ،( قال: كاف الداين3)
 .193ص ،مرجع سابق ،. قال: كاف األمشوين193ص  ،مرجع سابق

. قال: 326ص ،مرجع سابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،. الداين333ص ،مرجع سابق ،القطع واالئتناف ،( النحاس4)
 سابق.الرجع امل ،. األمشويناملرجع السابق ،سنني األنصاريأحسن من الوقف على من احمل
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رِك  بِاللَِّه }وهو قول نافع،   ،(2): متام{ذ ِلك م ا ممَّا ع لَّم يِن ر يبِّ }: (1)وقال األخاش م ا ك ان  ل ن ا أ نم ن شم

ءٍ  ال  }عند غريمها،  (4)كاف  {علينا و ع ل ى النَّاسِ }وهو متام عند نافع،  ،(3)كاف  {ِمنم ش يم

ك ر ون    .(5)متام {ي شم

 وقولُُه عزَّ وجلَّ: 

ڃ      ڃ ڃ ڃ چ چ چ    چ  ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄژ    

ڇ ڇ    ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ    ڈ   ژ ژڑ  ڑ ک ک ک       کگ گ 

گ گ ڳ ڳ   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ڻ ڻ ڻڻ ۀ 

ۀ   ہ ہ ہ    ہ ھھ ھ ھ    ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ        ڭ ڭ  ۇ 

 ژۇ ۆ ۆ ۈ ۈ   ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ې 

                                                           

 ه( شيخ املقرئني يف وقته بدمشق 300( هارون بن موسى بن شري  األخاش أبو عبد اهلل التغليب الدمشقي املقرئ.)ت: 1)
 .14/482 ،مرجع سابق ، تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالمقرأ علي: هشام بن عمار وعبد اهلل بن ذكوان. الذهيب ، 

 ،326ص  ،مرجع سابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،.قال: الداين333ص ،مرجع سابق ،القطع واالئتناف ،( النحاس2)
ت: حمي  ،إيضاح الوقف واالبتدا يف كتاب اهلل عز وجل ،ه(328أبوبكر حممد بن قاسم بن بشار )ت:  ،كاف عند األنباري

 ،األنصاري ،. قال: حسن2/722 ،م(1971-ه1391 ،مطبوعات جممع اللغة العربية الدين عبدالرمحن رمضان)دمشق:
 .193ص ،مرجع سابق ،. وهو عنداألمشوين كاف193ص  ،مرجع سابق ،المقصد لتلخيص ما في المرشد

 ،االمكتفى في الوقف واالبتد ،. الداين333ص  ،مرجع سابق ،القطع واالئتناف ،النحاس ،( قال: كاف عند أيب حامت3)
مرجع  ،. األمشوين193ص  ،مرجع سابق ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،. قال: حسن. األنصاري326ص ،مرجع سابق

 .193ص ،سابق
المكتفى في  ،. قال: أكاى من الوقف على باهلل من شىء الداين333ص ،مرجع سابق ،القطع واالئتناف ،( النحاس4)

. قال األمشوين: ليس بوقف لتعلق ما بعده المرجع السابق ،. األنصاري. قال: حسن326ص  ،مرجع سابق ،الوقف واالبتدا
 .املرجع السابق ،األمشوين .استدراكاً وعطااً 

 .المرجع السابق ،. األمشوينالمرجع السابق ،. األنصاريالمرجع السابق ،. الداينالمرجع السابق ،( النحاس5)
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نِ }    واألصل: صاحبني، فكسرت  ،(1)افةنداء مضاف، وحذفت النون لإلض{ي ا ص اِحيبِ  السِّجم

ابتداء وخرب، ودخلت ألف االستاهام للتقرير  {أ أ رمب اب  م تـ ا رِّق ون  }الياء اللتقاء الساكنني،

خرب {أ ِم اللَّه  المو اِحد  المق هَّار  }نعت هلل، والتقدير: {المو اِحد  }معطوف،  {أ ِم اللَّه  } ،(2)والتوبيخ

 ،(3)حرف ناي{م ا} ،{ا تـ عمب د ون  ِمنم د ونِِه ِإالَّ أ مسم اًء مس َّيمت م وه ام  } مجلة معطوفة على مجــلة

 ،{تـ عمب د ون  }نصب بــــ {أ مسم اءً } جياب،إ {ِإالَّ } ،{تـ عمب د ون  }متعلق بــــ {ِمنم د ونِهِ }

ا}  (5){و آ ب اؤ همم }، (4)توكـيد للتاء وامليم {أ نـمت مم } ،{أ مسم اءً }يف موضع النعت لـــ {مس َّيمت م وه 

ا}، وحسـن للتوكيد، واهلاء واأللف ماعول أول لـ(6)عطف على الضمري املتصل والثاين  {مس َّيمت م وه 

حرف ناـي، {م ا} ،{م ا أ نـمز ل  اللَّه  هِب ا ِمنم س لمط انٍ }، (7)ءآهلة {مس َّيمت م وه ا}حمذوف تقديره 

م  ِإالَّ لِلَّهِ }، {لمط انٍ ِمنم س  }وكـذا  {أ نـمز ل  } متعــلق بـ {هِب ا} مبعىن  {ِإنِ }، {ِإِن احلم كم

                                                           

 .2/88 ،مرجع سابق ،الدعاس. 4/494 ،مرجع سابق ،درويش .12/431 ،مرجع سابق ،( صايف1)
 املراجع السابقة. ينظر، (2)

 .4/495 ،مرجع سابق ،( درويش3)
 ( املرجع السابق.4)

 ( كذا يف األصل. والصواب } و آب اؤ ك مم { للنص القرآين واهلل أعلم.5)

 ،مرجع سابق ،باقويل. ال2/733 ،مرجع سابق ،التبيان في إعراب القرآن ،. العكربي2/203 ،مرجع سابق ،( درويش6)
2/599. 
 .2/529 ،مرجع سابق ،اخلازن .1/527 ،مرجع سابق ،.السمرقندي13/165 ،مرجع سابق ،( ابن جرير7)
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م  }، و(1)مـا أ م ر  أ الَّ تـ عمب د وا ِإالَّ }اخلرب متعلق مبعىن االستقرار،  {ِإالَّ لِلَّهِ }رِفع باالبتداء، و {احلم كم

 (2) {تـ عمب د وا} {ِإيَّاه  

                                                           

 .ريف من الناسخولعله حت "زائدة ال يتعلق بشيء". ( يف )د( زيادة1)
 واهلل تعاىل أعلم. ،يف من الناسخولعله تصح . ( كذا يف األصل والصواب }إِيَّاه { بـ }تـ عمب د وا{، الستقامة املعىن2)
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 ، و{الدِّين  }نعت لـ  {المق يِّم   } داء وخرب، وابت {ذ ِل   الدِّين  المق يِّم  }، {تـ عمب د وا}بـ (1)نصب

ثـ ر  النَّاِس ال  يـ عمل م ون  }اسم إشارة إىل ما أمر به،  {ذ ِل   } أ مَّا }مثل ما تقدم،   {و ل ِكنَّ أ كم

ِقي ر بَّه  مخ مًرا ا فـ ي سم ا}، أي: وفيها معىن الشرط، (2)تاصيل ما جلملته{أ مَّا} {أ ح د ك م   {أ ح د ك م 

ِقي}باالبتداء، رفع  نصب بـ  {ر بَّه  }اخلرب، ودخلت الااء ملا يف الكالم من معىن الشرط، و{فـ ي سم

فـ ت أمك ل  الطَّيـمر  ِمنم }معطوف مثل ما تقدم،  {و أ مَّا اآلم خ ر  فـ ي صمل ب  }ماعول ثان، {مخ مرًا}يسقى، 

ر  } متعلق بـ تأكل، {ِمنم ر أمِسهِ }، و{فـ ي صمل ب  }معطوف على {ر أمِسهِ  ، {ق ِضي  األم مم

ِتي انِ }اسم ما مل يسم فاعله،  {األم ممر  }فعل ما مل يسم فاعله، {ق ِضي  } تـ ام ، {الَِّذي ِفيِه ت سم

ِتي انِ }متعلق بـ {ِفيهِ } نعت لألمر، و {الَِّذي} تـ ام  {و ق ال  لِلَِّذي ظ نَّ أ نَّه  ن اٍج ِمنـمه م ا}، {ت سم

خرب،  {ن اجٍ }و ،واهلاء اسم أن   ،(4)لوقوع الظن عليه ( 3)"فنجيان"{جٍ أ نَّه  ن ا }الالم متعلقة بـ قال، 
فحذفت اللتقاء  (5)واألصل ناجي استثقلت الضمة على الياء فحذفت، فسكنت وبعدها التنوين

                                                           

 ( يف )د( زيادة "بأن }ِإالَّ إِيَّاه { نصب".1)

 .ولعلها الصواب ( يف )د( "أمجلته"2)
( كذا يف األصل "فنجيان" ولعله حتريف من "فتح أن" ألن مهزة "أن" تاتح إذا سد مصدر مؤول مسدها مع امسها وخربها لقول 3)

واملاتوحة فرعها على أصح  ،مصدر... مسد ها ويف سوى ذاك اكسر. "إن" املكسورة أصل ابن مال : ومهز "إن " افتح لسد  
 ،فلذل  يستدام كسرها ما مل تؤول هي ومعموهلا مبصدر فتاتح وجوبا إن لزم التأويل حنو "بلغين أن  فاضل" أي: فضل  ،األقوال

أبو حممد بدر الدين حسن بن عبد اهلل بن  ،ضل". ابن قاسموجوازا إن مل يلزم، واحرتز بالبدء من حنو: "جاء الذي يف ظين أنه فا
شرح وحتقيق: عبد الرمحن  ،توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ،هـ(749علي  املرادي املصري املالكي )ت: 

ة املعىن واهلل . والستقام1/524 ،م(2008-ه1428 ،)دار الاكر العريب ،1ط ،أستاذ اللغويات يف جامعة األزهر ،علي سليمان
 تعاىل أعلم. 

 .3/246 ،مرجع سابق ،( ابن عطية4)
 ( يف )د( زيادة "ساكن".5)
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متعلق {ِعنمد  ر بِّ   }، {ن اجٍ } متعلق بـ {ِمنـمه م ا}، (2)، يقال: جنا جنوا وجناء(1)الساكنني

ر  ر بِّهِ ف  }، {اذمك رمين }بـ يف }الااء عاطاة،  {فـ ل ِبث  }الااء جواب األمر،  {أ نمس اه  الشَّيمط ان  ذِكم

نِ  تعود على  {ف أ نمس اه  }"لبث"، واهلاء يف  نصب بـ {ِبضمع  ِسِنني  }يف متعلقة بـ "لبث"،  {السِّجم
 .(3)يوسف، وقيل: على الساقي

 القوُل في المعنى والتفسير :

ِن أ أ رمب اب  م تـ ا رِّق ون  ي ا ص اِحيبِ  السِّ } قال هذا القول للاتيني  -عليه السالم-، ذكر أن يوسف {جم
اللذين دخال معه السجن، ألن أحدمها كان مشركا، فدعاه هبذا القول إىل اإلسالم، فقال: يا من هو 

ا}يف السجن، وجعلهما صاحبيه لكوهنما فيه، كما قال تعاىل لسكان اجلنة:  ب  اجلم نَِّة أ ول ِئ   أ صمح 

اِلد ون    وكذل  قال ألصحاب النار. ،(5) فسماهم أصحاهبا لكوهنم فيها ( 4){ه مم ِفيه ا خ 

يقول أعبادة أرباب شىت  متارقون واآلهلة ال تناع وال تضر خري،  {أ أ رمب اب  م تـ ا رِّق ون  }  وقوله تعالى: 
فأطاعه   هر كل شيء فذل لـه وسخ رهأم عبادة الواحد الذي الثاين له يف قدرته وسلطانه الذي ق

                                                           

 . 1/534 ،مرجع سابق ،.ابن الورا 3/74 ،مرجع سابق ،. ابن السراج1/251 ،مرجع سابق ،( سيبويه1)

 ،هـ(458رسي )ت: علي بن إمساعيل امل ،أبو احلسن ،ابن سيده-.186 ،187/ ،مرجع سابق ،العين ،( الاراهيدي2)
. ابن فارس أبو 2/185 ،م(1996-هـ1417 ،)بريوت: دار إحياء الرتاث العريب1ت: خليل إبراهم جاال ط المخصص،
 ،)دار الاكر ،ت: عبد السالم حممد هارون معجم مقاييس اللغة، ،هـ(395)ت:  ،أمحد بن زكرياء القزويين الرازي ،احلسني
 .5/399 ،م(1979-هـ1399

 .6/280 ،مرجع سابق ،. أبوحيان4/244 ،مرجع سابق ،. البغوي1/538 ،مرجع سابق ،ين( الكرما3)
 .23اآلية:  ،.سورة هود26اآلية:  ،. سورة يونس42اآلية:  ،. سورة األعراف12اآلية:  ،( سورة البقرة4)
 .16/104 ،مرجع سابق ،( ابن جرير5)
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ا أ نـمت مم و آ ب اؤ ك مم }. ثم قال: (1)طوعًا أو كرهاً  أي: ما  {م ا تـ عمب د ون  ِمنم د ونِِه ِإالَّ أ مسم اًء مس َّيمت م وه 
تعبدون من دون اهلل، فجمع تعبدون، واملخاطب اثنان، فالوجه: أنه أرادمها ومن هو مثلهما على 

، وجيوز أن يكون جعل التثنية مجعا، ألهنا ضم شيء إىل (2)هو مقيم مبصر من أهلها الشرك باهلل ممن

م ا تـ عمب د ون  ِمنم }وإمنا يريد يوسف وأخاه، فقال:  {ع س ى اللَّه  أ نم ي أمتِي يِن هِبِمم }شيء، كما قال: 

ا أ نـمت مم و آ ب اؤ ك مم  علتم هذه األصنام آهلة وأربابا تشبيها هلا يف أي: أنتم ج {د ونِِه ِإالَّ أ مسم اًء مس َّيمت م وه 

أ أ رمب اب  }أمسائها باهلل تعاىل عن أن يكون له شبه أو مثل، وقد كان دهلم على توحيد اهلل بقوله: 

يـمر  أ ِم اللَّه  المو اِحد  المق هَّار    {.م تـ ا رِّق ون  خ 

، هبا وال و ضع  هلم على أن تل  (3)مسيتموها يقول: {م ا أ نـمز ل  اللَّه  هِب ا ِمنم س لمط انٍ }: ثم قال 

م  ِإالَّ لِلَّهِ } ،(4)األمساء أمساؤها دليال وال حجة، ولكنها اختال  منهم هلا وافرتاء أي: وما  {ِإِن احلم كم

 أنتم  {أ م ر  أ الَّ تـ عمب د وا ِإالَّ ِإيَّاه  }القضاء يف اخللق واالستعباد واألمر والنهي إال هلل، وهو الذي 

أي: هذا الذي دعوتكم إليـه من الرباءة من عبـادة ما ســوى  {ذ ِل   الدِّين  المق يِّم  }ومجيع خلقه، 
ولكـن أكثر أهـل الشرك باهلل جيهـلون ذل  وال يعلمون  ،(5)اهلل، هو الدين القيـم الذي ال اعوجـاج فيه

                                                           

 مبيناً  جاء : الشرعفائد.1/547 ،مرجع سابق ،.الواحدي5/224 ،مرجع سابق ،.الثعليب13/164 ،مرجع سابق ،( ابن جرير1)

الوثنية وإثبات  القبط بديانة التارخيية احلقائق احلسن وكذل  تقرير حمدث فهو ليس ناسها يف حسنة بصااته اهلل معرفة يف للواقع
 .456 ،1/472 ،مرجع سابق ،اليلصاة القهر والوحدانية والربوبية واأللوهية هلل تعاىل واملعبود حبق عزيز قهار. نصر واهل

 .3/33 ،مرجع سابق ،. الشوكاين16/105 ،مرجع سابق ،( ابن جرير2)
يف  هوادة ال الشرك وأن ،منه بد ال أمر التوحيد إىل : الدعوةتسموها ".فائدة بأمساء مل يأذن اهلل لكم أن زيادة يف )د( "( 3)

 .1/445 ،ويداهن يف دينه.نصر واهلاليل،مرجع سابق ايبحي أن ملسلم جيوز فال ،حماربته يف مداهنة وال إنكاره
 .13/165 ،مرجع سابق ،( ابن جرير4)
)القاهرة: دار الصابوين للطباعة  ،1ط ،حممد علي ،.الصابوين5/3569 ،مرجع سابق ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،( القيسي5)

 .2/46 ،م(1997-هـ1417 ،والنشر والتوزيع
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ا فـ ي سم }، (1)حقيقته ِن أ مَّا أ ح د ك م  يقول تعاىل خمربًا عن يوسف للذين {ِقي ر بَّه  مخ مرًاي ا ص اِحيبِ  السِّجم

ا}دخال معه السجن:  ِن أ مَّا أ ح د ك م  وهو الذي رأى أنه يعصر مخرا فيسقي  {ي ا ص اِحيبِ  السِّجم
: وأما اآلخر، الذي رأى أن على رأسه (2)سيده، وهو ملكهم فإنه يكون صاحب شرابه، قال ابن زيد

، فذكر أنه ملا عرب  هلما ما أخرباه أهنما {فـ ت أمك ل  الطَّيـمر  ِمنم ر أمِسهِ }لب خبزا تأكل الطري منه فيص

أي: فرغ من األمر الذي فيه  {ق ِضي  األم ممر  }رأياه يف منامهما قاال له: ما رأينا شيئا، فقال هلما: 
وابن  ( 3)استاتيتماين ووجب حكم اهلل عليكما بالذي أخربتكما به حنو ما روي عن ابن مسعود

 .(4)إسحا  وابن جريج وجماهد

قال يوسف للذي علم أنه ناج من  (5){و ق ال  لِلَِّذي ظ نَّ أ نَّه  ن اٍج ِمنـمه م ا اذمك رمين ِعنمد  ر بِّ   } :وقولُهُ  
، (7)سيدك وأخربه مبظلميت وإين حمبوس بغري جرم (6)صاحبيه اللذين استعرباه الرؤيا: اذكرين عند

 : (8)ربا، قال األعشىوالعرب تسمي السيد 

                                                           

 .13/166 ،مرجع سابق ،( ابن جرير1)
 .16/107 ،مرجع سابق ،( ابن جرير2)
وهو أكثر أصحاب النيب صلى  ،كين بأيب عبد الرمحن  ،( عبد اهلل بن مسعود بن احلارث بن هذيل، ع د  سادس رجل يف اإلسالم3)

سنة. ابن سعد ،مرجع وهو ابن بضع وستني  ،ودفن بالبقيع ،هــ باملدينة32تويف سنة  ،اهلل عليه وسلم أخذاً للقرآن الكرمي من فمه
 .2/530 ،مرجع سابق ،. اخلازن4/243 ،مرجع سابق ،. البغوي3/987 ،. ابن عبد الرب، مرجع سابق2/260 ،سابق
 .2/87 ،مرجع سابق ،. الدعاس4/493 ،مرجع سابق ،. درويش12/427 ،مرجع سابق ،( صايف4)
 ( يف )د( زيادة "أي".5)

 .7/2148 ،مرجع سابق ،أيب حامت . ابن397،  396ص  ،مرجع سابق ،( جماهد6)
 . 5/3570 ،مرجع سابق ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،. القيسي13/169 ،مرجع سابق ،( ابن جرير7)

 ،مرجع سابق ،. ابن منظور2/944 ،مرجع سابق ،. اجلوهري5/259 ،مرجع سابق ،تهذيب اللغة ،( األزهري اهلروي8)
3/422. 
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ُر ن ْعَمةً  َد بالمهارق *** رَبِّي َكر يم  اَل ُيَكدِّ  أَْنَشَدا(1)َوإ َذا تـُُنوش 

 (  2)ويقال: سقى وأسقى مبعىن  

 (: 3)كما قال لبيد

ًرا والقبائَل من هالل   ***َسَقى قومي بني َمْجد  وأْسَقى   (4)نَُميـْ

ق يـمن اك مم م اًء فـ ر اتًا}، قال اهلل عز وجل: (5)سقياويقال: سقاه ناوله فشرب وأسقاه جعل له     (6){و أ سم
يوجه الظن يف هذا املوضع إىل الذي هو خالف اليقني، وقال غريه ليس كذل  أمر (  7)وكان قتادة

، وأنه غري كائن مث (8)األنبياء، وإنه يقني ألنه غري جائز أن ختربين خبرب عن أمر أنه كائن مث ال يكون

                                                           

 (3/428 ،هـ(1409 ،،)مكة املكرمة: جامعة أم القرى 1ت: حممد علي الصابوين ،ط معاني القرآن الكريم ،( النحاس1)
 ،مرجع سابق تهذيب اللغة، ،أي إذا سئل أعطى. واملهر : الصحياة. األزهري اهلروي ،يقول: إذا نوشد مبا يف الكتب أجاب

 . 9/194 ،مرجع سابق ،طيب. القر 10/368،فصل اهلاء ،مرجع سابق ،.ابن منظور5/258 ،باب اهلاء والقاف والراء

 .6/279 ،مرجع سابق ،. أبو حيان3/209 ،مرجع سابق ،( الزجاج2)
ربيع »هـ. أحد الشعراء يف اجلاهلية، من أهل عالية جند، وكان يقال ألبيه  41أبو عقيل العامري ت: ،( ل ِبيد بن ربيعة بن مال 3)

 ،. وقتلته بنو أسد ىف حرب بينهم وبني قومه. ابن قتيبة الدينوريوهو أحد أصحاب املعلقات ،لسخائه. أدرك اإلسالم« املقرتين
 .1/123. اجلمحي، مرجع سابق،6/107 ،. ابن سعد ،مرجع سابق1/266 ،مرجع سابق الشعر والشعراء،

 ومن السَّم اء أو هنر جيري: ،. قال األزهري: "العرب تقول لكل ما كان من بطون األنعام2/562 ،مرجع سابق ،( األخاش4)
ي ا  ،تهذيب اللغة ،فإذا كان للشاة قالوا: سقى ومل يقولوا: أسقى" األزهري اهلروي ،أسقيت  أي: جعلت شربًا له وجعلت له منه س قم

 . 1/183 ،مرجع سابق أسرار البالغة، ،. اجلرجاين9/228 ،مرجع سابق

ثـ ر  2/562 ،مرجع سابق ،( األخاش5) : الَِّذي ع ل يمِه أ كم ِل اللُّغ ِة أ نَّ م عمىن  س ق اه  ن او ل ه  ف ش ِرب   .ق ال  النَّحَّاس  أ وم ص بَّ املاء  يِف  ،أ هم
ًيا ق اه  ج ع ل  ل ه  س قم لمِقِه و م عمىن  أ سم ق يـمن اك مم م اًء فـ ر اتًا{ ،ح  : }و أ سم  ،مرجع سابق ،القرطيب ،27: اآلية املرسالت، سورةق ال  اللَّه  تـ ع اىل 

9/193. 
 .27اآلية:  ،سالت( سورة املر 6)
 .6/279 ،مرجع سابق ،( أبوحيان7)
 .13/171 ،مرجع سابق ،( ابن جرير8)
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ِتي انِ }عليه السالم -دليل ذل  يف هذا: قول يوسفيكون، و  تـ ام ، ولذل  {ق ِضي  األم ممر  الَِّذي ِفيِه ت سم

 .(1){لِلَِّذي ظ نَّ أ نَّه  ن اٍج ِمنـمه م ا اذمك رمين ِعنمد  ر بِّ    } قال

ر  ر بِّهِ }: وقولُهُ   ليوسف من قبل خرب من اهلل عز وجل عن غالة ع ر ضت  {ف أ نمس اه  الشَّيمط ان  ذِكم
الشيطان ن ِسي  هلا ذكر ربه الذي لو أنه استغاث به ألسرع مما هو فيه خالصه، ولكنه زل هبا فأطال 

، وروي عن ابن عباس قال: قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: "لو مل (2)من أجلها يف السجن حبسه
بتغى الارج من عند يوسف الكلمة اليت قال ما لبث يف السجن طول ما لبث، حيث ا ،يقل يعين 
 ".(3)غري اهلل

                                                           

 .16/111 ،مرجع سابق ،(  ابن جرير1)
 .13/172 ،مرجع سابق ،(  ابن جرير2)
م . قال: وفيه إبراهي1108رقم احلديث  ،7/40 ،عليه السالم -باب سورة يوسف مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي،( 3)

 ،43اآليات:  ،باب تاسري سورة يوسف عليه السالم ،بن يزيد القرشي املكي وهو مرتوك.تاسري ابن كثري ط العلمية
. قال: واحلديث 1/207 ،ذكر ما وقع من األمور العجيبة ،البن كثري البداية والنهاية ،.قال: وهذا احلديث ضعيف جدا4/335

كل وجه  تارد بإسناده إبراهيم بن يزيد اخلوزي املكي وهو مرتوك. ووافقه الشيخ الذي رواه ابن جرير يف هذا املوضع ضعيف من  
 ،مرجع سابق ،مرتوك منكر احلديث ابن جرير ،أمحد الشيخ شاكر قال تعليقًا علي الطربي: " إبراهيم بن يزيد اخلوزي القرشي"

 .8/368 ،مرجع سابق ،. ابن أيب حامت1/323 ،مرجع سابق ،عبدالرزا  .بتصرف...16/112
: هذه من  اإلسرائيليات عن سبب لبث يوسف عليه السالم يف السجن لعدة أسباب منها:  ألهنا صورت سجن يوسف فائدة

{أي قاهلا للساقي الذي } ظ نَّ أ نَّه  ن اٍج ِمنـمه م ا {أثناء تعبريه على أنه عقوبة من اهلل ألجل الكلمة اليت قاهلا: }اذمك رمين ِعنمد  ر بِّ  
ألن ذل  حمال يف حق األنبياء  ،لكل منهما ، مع أنه عليه السالم مل يقل اذكرين عند رب  يبتغي الارج من عند غري اهلل للرؤيا

ت ِعني {   ،سورة الااحتةواملؤمنني واملخلصني فاالستعانة وطلب الارح ال تكون إال من اهلل سبحانه لقوله تعاىل: }إِيَّاك  نـ عمب د  و ِإيَّاك  ن سم
: ق ال  ر س ول   ،.  وأمر رسولنا الكرمي حممد صلى اهلل عليه وسلم باختاذ األسباب فقال فيما رواه مسلم ع نم أ يب ه ر يـمر ة  5 اآلية: ق ال 

يـمر  و أ ح بُّ ِإىل  اهلِل ِمن  المم ؤمِمِن الضَِّعيفِ  ،المم ؤمِمن  المق ِويُّ »اهلِل ص لَّى اهلل  ع ل يمِه و س لَّم :  ِرصم ع ل ى م ا يـ نـما ع    و يِف ك   ،خ  يـمر  احم  ،لٍّ خ 
ت ِعنم بِاهلِل و ال  تـ عمج زم  ء   ،و اسم ا ،و ِإنم أ ص اب    ش يم ا و ك ذ  ت ح   ،و ل ِكنم ق لم ق د ر  اهلِل و م ا ش اء  فـ ع ل   ،ف ال  تـ ق لم ل وم أ ينِّ فـ ع لمت  ك ان  ك ذ  ف ِإنَّ ل وم تـ ام

وِيِض المم ق اِديِر لِلَّهِ  م،صحيح مسل«.ع م ل  الشَّيمط انِ  ِتع ان ِة بِاهلِل و تـ ام ِز و ااِلسم ِر بِالمق وَِّة و تـ رمِك المع جم . إن األخذ 4/2052 ،ب اب  يِف األم مم
باألسباب اليت تؤدي إىل النجاة وتؤدي إىل إظهار وأسباب الرباءة واحلق ال يضر وال ينايف قط التوكل على اهلل ، ويوسف عليه 
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ِن ِبضمع  ِسِنني  }: قوله يقول فلبث يوسف لقيله للناجي من صاحيب السجن:  {فـ ل ِبث  يف السِّجم

، واختلف يف البضع فقال بعضهم: ما (1)عقوبة من اهلل له بذل {ِبضمع  ِسِنني  } اذكرين عند سيدك،
، وقال األصمعي: القول الصحيح مابني الثالثة (3)بع: إىل الس(2)بني الثالثة إىل اخلمس، وقال قطرب

: ال (5)، وهو مشتق من بضعت الشيء أي: قطعته، فمعناه قطعه من العدد، وقال الاراء(4)إىل التسع

                                                                                                                                                                                     

عندما طلب بأن يذكره عند ربه كان من هذا القبيل وهو إظهار براءته وأنه دخل السجن ظلمًا وعدواً. إن ما حدث السالم 
ليوسف عليه السالم هو ابتالء وليس عقوبة كما تصور الروايات اإلسرائيلية وإمنا كان دخوله السجن لرفعة درجات وليكون األسوة 

ًء األم نمِبي اء  مث َّ األم ممث ل  ف األم ممث ل (. وهذا والقدوة يف الصرب والرضا بالقضاء والقد ر قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم : )أ ش دُّ النَّاِس ب ال 
احلديث ضعيف جدًا قال عنه اإلمام احلافظ الناقد ابن كثري لوجود يف سنده سايان بن وكيع وهو ضعيف وإبراهيم بن يزيد وهو 

حلسن وقتادة مرساًل عن كل منهما ، وهذه املرسالت هنا ال تقبل من قبل املرسل، يف غري هذا أضعف منه أيضاً ، وقد روى عن ا
ر  ر بِِّه{ سورة يوسف تفسيرهاملوطن فكيف فيما يتعلق باألنبياء. يوجد تكلف واضح يف  اآلية:  ،النص: }ف أ نمس اه  الشَّيمط ان  ِذكم

ود على يوسف عليه السالم وهو غري صحيح ، وإمنا الذي جيب أن نعتقده .  عندما جعل بعض املاسرين الضمري يف أنساه يع42
أن الضمري يعود على الناجي من االثنني وهو الساقي هو الذي نسي أن يذكر يوسف عند املل  لكي ينظر يف قضيته اليت سجن 

ن مجلة مكائد الشيطان ، حىت من أجلها وهو بريء فأنسى الشيطان ذل  الناجي تذكري املل  بقضية يوسف ، وكان النسيان م
فلبت يف ال خيرج نيب اهلل يوسف من السجن لزاول الدعوة إىل التوحيد وعبادة اهلل ومقاومة الشرك وحماربــــــــــــة وســــــــاوس الشيطان، 

 ،بقمرجع سا ،. زهدوالذي أميل إليه وأرجحه وهذا الذي عليه أغلب املاسرين ،السجن منسيًا مظلومًا بضع سنني
 بتصرف....20ص

 .16/113 ،مرجع سابق ،( ابن جرير1)
من أهل البصرة، من كتبه  ،عامل باألدب واللغة ،هـ حنوي 206الشهري بقطرب ت:  ،أبو علي ،( حممد بن املستنري بن أمحد2)
اهلل ياقوت بن  شهاب الدين أبو عبد ،. احلموي1/82 ،مرجع سابق ،".التنوخيغريب الحديث" و "لنوادر" و "امعاني القرآن"

)بريوت: دار  ،1ط ،،ت: إحسان عباس معجم األدباء = إرشاد األريب إلى معرفة األديبهـ، 626عبد اهلل الرومي ت: 
 .6/2646 ،(م1993-هـ 1414 ،الغرب اإلسالمي

 .3/40 ،مرجع سابق ،. املاوردي2/194 ،مرجع سابق ،.السمرقندي3/112 ،مرجع سابق ،( الزجاج3)
 .5/225 ،مرجع سابق ،املرجع السابق. الثعليب ،ملرجع السابق.السمرقنديا ،( الزجاج4)
 ،املعروف بالاراء: إمام الكوفيني ،موىل بين أسد )أو بين منقر( أبو زكرياء ،( حيىي بن زياد بن عبد اهلل بن منظور الديلمي  5)

نحو. ومن كالم ثعلب: لوال الاراء ما كانت اللغة.)ت: وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون األدب. كان يقال: الاراء أمري املؤمنني يف ال
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يذكر البضع إال مع عشر، وهو مع العشرين إىل التسعني، وما زاد على املائة ال يقال فيه بضع، وقد 
ه االستبصار يف الدين من الدعاء إىل احلق بدليل أن القادر مبا يقهر  تضمنت اآليات البيان عما يوجب

كل شيء سواه أحق باإلهلية من الذليل املقهور والضعيف احلقري، والبيان عما توجبه احلكمة من 
، والبيان عما  بطالن تااريق العبادة وإخالصها هلل وحده بنعمه اليت ال يقدر عليها غري ه جلَّ وعزَّ

م من حسن الاتيا يف عبارة الرؤيا مع الاوز باهلدى يف الدين مبا هو خري يف اآلخرة واألوىل، يوجبه العل
والبيان عما توجبه احلكمة من التدبري للخالص من أيدي الظلمة برفع احلال إىل املل   املعظم ليزيل 

 الاساد وحيض على الصالح والسداد أهل العلم والرشاد. 

 :القوُل في الوقف  والتمام  

 {فـ ت أمك ل  الطَّيـمر  ِمنم ر أمِسه}، (2){ال  يـ عمل م ون  }، وكذا (1)كاف  {المو اِحد  المق هَّار  }

ِتي انِ }عند األخاش،  (3)متام  تـ ام  .(5){ِبضمع  ِسِنني  }، وكذا (4)حسن {الَِّذي ِفيِه ت سم

 وقولُُه عزَّ وجلَّ: 

                                                                                                                                                                                     

 ،مرجع سابق ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،املرجع السابق. القيسي ،.الثعليب16/115 ،مرجع سابق ،. ابن جرير8/145 ،(207
9/5653. 
 .193ص ،قمرجع ساب ،. األمشوين193ص  ،مرجع سابق ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري ،( قال: حسن1)
 ،مرجع سابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،. وكذا الداين333ص  ،مرجع سابق ،القطع واالئتناف ،( قال: تام النحاس2)

 املرجع السابق. ،املرجع السابق. وكذااألمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،. وكذا األنصاري326ص 

املرجع السابق.  ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجع السابق. الداين ،افالقطع واالئتن ،( قال النحاس: متام عند األخاش3)
 املرجع السابق. ،املرجع السابق. وكذا األمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،قال: حسن. األنصاري

. وكذا 327ص  ،ابقمرجع س ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجع السابق. قال: تام الداين ،القطع واالئتناف ،( النحاس4)
 املرجع السابق. ،املرجع السابق. وكذا األمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري

 ،املرجع السابق. وكذا األنصاري ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجع السابق. قال: تام الداين ،القطع واالئتناف ،( النحاس5)
 املرجع السابق. ،ابق. وكذا األمشويناملرجع الس ،المقصد لتلخيص ما في المرشد
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ې ې ى  ى ائ ائ ەئ ەئ     وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ ژ 

ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ   ىئ ىئ   ی        ی  ی ی  ۈئۈئ  ېئ ېئ   ېئ ىئ 

پ  پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ      ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ    ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ 

ڃ چ چ    چ چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ       ڈ ژ ژ 

  ژڑ 

لـ   (2)نعت {مِس انٍ }، {أ ر ى}نصب بـ {س بمع  بـ ق ر اتٍ }،(1)كسرت إن  ألهنا بعد القول   

بـ  (3)واهلاء والنون نصب {بـ ق ر اتٍ }فعل مستقبل نعت لـ  {ي أمك ل ه نَّ }، {بـ ق ر اتٍ }

، {س بمع  }نعت لـ  {ِعج اف  }، {ي أمك ل ه نَّ }رفع بـ  {س بمع  ِعج اف  }، {ي أمك ل ه نَّ }

تٍ } تٍ }األوىل،  {س بمع  }عطف على {و س بمع  س نمب ال   {س بمع  }خاض بإضافة  {س نمب ال 

رٍ }إليهن،  تٍ }نعت لـ  {خ ضم تٍ }عطف على  {و أ خ ر  }، {س نمب ال  ، إال أنه ال {س نمب ال 

وألاه ألف قطع،  {أ فـمت وين }متعلق بـ  (4){يف أمري}نعت لـ أخر،  {ي اِبس اتٍ }ينصرف، 

ي ا تـ عمبـ ر ون  }حرف شرط،  {ِإنم }، {ِإنم ك نمت مم } وجاز  {تـ عمبـ ر ون  }الالم متعلقة بـ  {لِلرُّؤم
                                                           

 ،مرجع سابق ،. الشوكاين3/462 ،مرجع سابق ،. البقاعي6/9 ،مرجع سابق ،القرطيب .1/199 ،مرجع سابق ،ابن عطية (1)
2/548. 
. درويش، مرجع سابق، 12/437. صايف، مرجع سابق، 2/733العكربي، التبيان يف إعراب القرآن، مرجع سابق،  (2)
4/503. 
 1/240.اخلراط، مرجع سابق، 12/437العكربي، التبيان يف إعراب القرآن، املرجع السابق. صايف، مرجع سابق،  (3)

وذل   ، كذا يف األصل" أ ممرِي" وعليه تعقيب  يف احلاشية "التالوة" }ر ؤمي اي {. ولعل}أ ممرِي{ سبق قلم من املؤلف أو الناسخ(4)
 .32يِف أ ممرِي{ سورة النمل، اآلية: ملا ورد يف قوله تعاىل: }أ فـمت وين 
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، {ك نمت مم }خرب  {تـ عمبـ ر ون  }، و(1)الالم مع تعدي الاعل لتقدمها، وجواب الشرط ما تقدم دخول

مٍ } ال  ِم ِبع اِلِمني  }ابتداء وخرب،  {أ ضمغ اث  أ حم ال   {حن من  }ما حرف ناي و {و م ا حن من  بِت أمِويِل األم حم

مِ بِت أم }اخلرب متعلق مبعىن االستقرار، و {ِبع اِلِمني  }، و(2)امسها ال  ،  {ِبع اِلِمني  }متعلق  {ِويِل األم حم

ا}رفع بـ قال، و {الَِّذي}، {و ق ال  الَِّذي جن  ا ِمنـمه م ا}  {و ادَّك ر  }، {جن  ا}متعلق بـ {ِمنـمه م 

، واألصل: اذتكر الذال معجمة جمهورة، والتاء مهموسة، فلم جيز إدغام الذال {جن  ا}معطوف على 

هر، فأبدلوا من التاء حرفا جمهورا ِشبه الدال يف اجلهر فصار اذدكر، مث يف التاء ألن ال يذهب اجل
، وجيوز يف العربية اذَّك ر بالدال املعجمة على أن نقلت الدال ذاال (3)أدغموا الدال يف الذال فصار ادَّكر

ن ا أ  }ظرف العامل فيه"ادَّكر"، (5)نعت {بـ عمد  أ مَّةٍ }، واألول أجود، (4)وتدغم الذال يف الدال

الااء جواب ما  {ف أ رمِسل ونِ }، {أ نـ بِّئ ك مم }متعلق بـ  {بِت أمِويِلهِ }ابتداء وخرب، و {أ نـ بِّئ ك مم بِت أمِويِلهِ 

ٍت } نداء مارد، {ي وس ف  }أخرب به،  يف س بمِع بـ ق ر اٍت مِس اٍن ي أمك ل ه نَّ س بمع  ِعج اف  و س بمِع س نمب ال 

ٍر و أ خ ر  ي اِبس اتٍ  ترج  (6)، لعلي{ل علي أ رمِجع  ِإىل  النَّاسِ }الكالم فيه مثل ما تقدم،  {خ ضم

: {أ رمِجع  }متعلق بـ  {ِإىل  }و مصدر أي تدائبون  {د أ بًا}، {تـ زمر ع ون  س بمع  ِسِنني  د أ بًا}، ق ال 

                                                           

 .  3/112 ،مرجع سابق ،. الزجاج13/14 ،مرجع سابق ،. ابن جرير2/467 ،مرجع سابق ،األخاش (1)

 ( يف )د( "اسم ما".2)

 . 2/204 ،مرجع سابق ،إعراب القرآن. النَّحَّاس، 1/399 ،مرجع سابق ،( األخاش3)

 .5/335 ،مرجع سابق ،. األبياري12/283 ،مرجع سابق ،ر.ابن عاشو 6/442 ،مرجع سابق ،( األلوسي4)
 ( يف )د( "بعد".5)

 ( يف )د( "لعل".6)
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دأبا يقرأ بتحري  اهلمزة وإسكاهنا، فاإلسكان أصل املصدر، والاتح من أجل حرف احللق وهو 
 ، ومنه قول امرئ القيس: (1)هلمزة، والدأب العادة واملالزمةا

 
َلَها  ( 3)من  أُّم اْلُحَوْير ث ( 2)َكَدْأب ك بـْ ـَمــْأَســل   ***قـَ  وَجـــــــــــارَت َها أُّم الرَّبَــــــــــــاب بـ 

مت م ف ذ ر وه  يف س نمب ِلهِ } وقوله:أي كعادت   مشروط به،  {مت م ح ص دم }ما شرط، و {ف م ا ح ص دم

متعلق بـ  {يف س نمب ِلهِ }جواب الشرط، واهلاء منصوبة بـ "ذروه"، واهلاء عائدة على ما،  {ف ذ ر وه  }

"ما" مبعىن الذي، ومن متعلقة  {ممَّا ت أمك ل ون  }استثناء من الضمري، {ِإالَّ ق ِلياًل }"ذروه"، 
 باالستقرار يف موضع النعت لـ"قليل".

 

 ءة :القوُل في القرا

                                                           

 ،مرجع سابق ،تهذيب اللغة ،. األزهري اهلروي1/303 ،مرجع سابق ،. ابن دريد8/85 ،مرجع سابق ،العين ،( الاراهيدي1)
14/142 . 

 ،مرجع سابق ،جمهرة أشعار العرب ،. اخلطاب2/688 ،قمرجع ساب ،من معلقته املشهورة. ابن دريد 125: ديوانه( 2)
1/116 . 

وأم الرباب من   ،وكان امرؤ القيس يشبب هبا يف أشعاره ،( أم احلويرث: هي" هر" أم احلارث بن حصني بن ضمضم الكاليب3)
يت من . ومأسل: موضع. يقول: لق2/225 ،مرجع سابق خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، ،كلب أيضا البغدادي
 ،رجع سابقــم ،رطيبـالق ات(.ـرح املعلقـارهتا. )عن شـويرث وجـا لقيت من أم احلـها كمـار وتذكرك أهلـوقوف  على هذه الدي

4/23. 
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، فاإلسكان أصل املصدر، والتحري  (1)فإنه فتحها بسكون اهلمزة إال حاصًا  {دأمبا}كلهم قرأ     

أمبِ }من أجل حرف احللق، ودليل اإلسكان قوله تعاىل:  ، والاتح مثل قوهلم هنمر وهن ر ومسمع {ك د 
 وإمنا يقال دأمب. (3)أن الاتح مصدر ِدئمب وليس يعرف ِدئمب (2)ومس ع لغتان، وذكر ابن أيب حامت

 القوُل في المعنى والتفسير :

املعىن واهلل أعلم وقال: مل  مصر إين أرى يف املنام سبع بقرات مسان يأكلهن سبع من البقر    
يف  ( 4)عجاف، وقال: إين أرى، ومل يذكر أنه رأى يف منامه وال يف غريه لتعارف العرب "بينهما"

أفعل كذا وكذا أنه خرب  عن رؤية ذل  يف منامه فأخرج  (5)ى أنإين أر  :القائل منهم كالمها، إذا قال
اخلرب على ما جرى به استعمال العرب، والتقدير: فأرى سبع سنبالت خضر يف منامي وسبعًا أخر 

ةايابسات، يا أيها األشراف من رجايل وأصحايب أفتوين يف رؤياي ف عربوها إن كنتم للرؤيا عرب 
(6). 

                                                           

مرجع  ،تهذيب اللغة ،. األزهري اهلروي195مرجع سابق،ص ،كتاب السبعة في القراءات  ( ابن خالويه،1)
. 1/359. ابن زجنلة، مرجع سابق،1/246. النيسابورى  ، مرجع سابق، 425 ،4/426.الاارسي ، مرجع سابق،2/46سابق،

الوجيز في شرح قراءات القرأة الثمانية أئمة األمصار هـ(، 446األهوازي، أبو علي احلسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد )ت: 
. ابن 2/734 ،مرجع سابق ،التبيان في إعراب القرآن ،. العكربي1/214م، 2002–، 1، ت: دريد حسن أمحد، طالخمسة
 .2/295مرجع سابق،  ،النشر في القراءات العشراجلزري ، 

من كبارهم اإلمام  ،أبو حممد: حافظ للحديث ،( عبد الرمحن بن حممد أيب حامت ابن إدريس بن املنذر التميمي احلنظلي الرازي2)
-الجرح والتعديل منها ) ،ومناقبه كثرية له تصانيفاحلافظ الناقد شيخ احملدثني الثبت. وهو من نظراء البخاري ومن طبقته، 

دار -طبقات احلنابلة )بريوت  ،هـ526أبو احلسني حممد بن حممد ت  ،ه(. ابن أيب يعلى 377( وغريمها )ت التفسير
 .35/357 ،. ابن عساكر، مرجع سابق2/55م( 1952 -هـ1371،املعرفة
 ( يف )د( "دإب".3)

 املعىن واهلل تعاىل أعلم. الستقامة 16/116 ،مرجع سابق ،ابن جرير كما عند "بينهمكذا باألصل والصواب "( 4)

 وهي الصواب الستقامة املعىن.  ( يف )د( "أين".5)

 .13/177 ،مرجع سابق ،( ابن جرير6)
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مٍ أ ضمغ اث  أ حم } وقوله: أي: قال املأل الذين سأهلم مل  مصر عن رؤياه: هذه أضغاث أحالم،  {ال 
، وهو غري متشاكل وال (3)، والضغث خلط قمش اليد(2)رؤيا كاذبة ال حقيقة هلا (1)يعنون أهنا أخالط

وذل  متقارب، وأضغاث مجع ( 4)متالئم، فشبهوا اخللط املنام به، وقيل الضغث احلزمة من احلشيش
 : (6)قال ابن مقبل  ،(5)الم مجع حلم، وهو ما مل يصد  من الرؤياضغث، واألح

َعْت ب ه   (8)َكَأنَّ برأسها  ( 7)َخْود    (٩)َأْضَغاُث رَْيَحان  َغَداَة َشَمال   *** ُوض 

                                                           

 أنواع: : الرؤيافائدة.16/117 ،مرجع سابق ،.ابن جرير3/112 ،مرجع سابق ،.الزجاج1/324 ،مرجع سابق ،( عبدالرزا 1)
 قد ،خمتلطة غري واضحة تكون أن الصادقة الرؤيا شروط اهلل من من هو ما الناس ومنها من ما هو ومنها الشيطان أهاويل منها

 من حلما يراه ما كان إن تأويله.أما على يقدرون من عنه فليسأل ،قابال للتأويل يراه ما كان وأحالما فإن رؤى االنسان يرى

 .521 ،523 ،526 ،مرجع سابق ،ألحد.نصر واهلاليل ذكرهي وال ،عنه فليتجاوز ،الشيطان
 . 7/2151 ،مرجع سابق ،. ابن أيب حامت13/178 ،مرجع سابق ،( ابن جرير2)

 ( يف )د( "املد".3)

 .8/366 ،مرجع سابق ،.درويش16/117 ،مرجع سابق ،( ابن جرير4)
 .3/1003 ،مرجع سابق ف سي ر اآلي  والسَُّور،، َدرُْج الدُّرر في تَ . اجلرجاين13/178 ،مرجع سابق ،( ابن جرير5)
 ،م(: شاعر جاهلي 657هـ =  بعد  37أبو كعب)بعد  ،من عامر بن صعصعة ،من بين العجالن ،( متيم بن أيب  بن مقبل6)

ر وقعة فكان يبكي أهل اجلاهلية. عاش نياًا ومئة سنة. وعد  يف املخضرمني. له )ديوان شعر( ورد فيه ذك ،أدرك اإلسالم وأسلم
 66ومسط الآليل  34وابن سالم  113/ 1 ،مرجع سابق خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، ،هـ. البغدادي 37صاني سنة 

 .2/87،مرجع سابق ،. الزركلي195: 1واإلصابة  68 -
 ،مرجع سابق ،خود.ابن دريد، وقيل: اجلارية الناعمة، واجلمع خودات و ن ص ااً  ت ِصر مل م ا( اخلود: الاتاة احلسنة اخللق الشابة 7)
)بريوت:  ،2ط ،دراسة وت: زهري عبد احملسن سلطان ،مجمل اللغة ،.ابن فارس2/470 ،مرجع سابق ،.اجلوهري7/211

 .1/306 ،(م1986-هـ 1406 ،مؤسسة الرسالة
مرجع  ،راجع األخرى. ابن جريرالصواب واهلل أعلم الستقامة املعىن ولثبوهتا يف املوهو يف الديوان"ِفر اش ه ا". و (كذا باملخطوط 8)

 .3/248،مرجع سابق ،. ابن عطية5/226 ،مرجع سابق ،.الثعليب16/118 ،سابق
 .123/315 ،مرجع سابق ،( الشمال: الريح اليت هتب من ناحية القطب. ابن منظور9)
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ِم ِبع اِلِمني  } وقوله تعالى: ال  بة يقولون: وما حنن مبا تؤول إليه األحالم الكاذ {و م ا حن من  بِت أمِويِل األم حم
 .(2)إمنا هي أضغاث أحالم أي: أخالط غري ملتمة( 1)بعاملني

ا} وقوله تعالى: أي: قال الذي جنا من القتل من صاحيب السجن الل ذين  {و ق ال  الَِّذي جن  ا ِمنـمه م 
استعربا يوسف الرؤيا، وت ذ ك ر ما كان نسي  من أمر يوسف، وذ ك ر حاجته للمل  الذي كان سأله أن 

أ ن ا }: وقولُهُ . (4)أي: بعد حني( 3){بـ عمد  أ مَّةٍ }: وقولُهُ ، {اذمك رمين ِعنمد  ر بِّ   }ه بقوله: يذمك ر ها ل

 ،(5)أي: أنا أخربكم بتأويله يقول: فأطلقوين أمضي آلتيكم بتأويله من عند العامل به {أ نـ بِّئ ك مم بِت أمِويِلهِ 
له: يا يوسف أيها الصديق أي: الكثري  ويف الكالم حذف والتقدير: فأ رس لوه فأتى يوسف فقال

 كما روي عن ابن عباس.( 6)الصد ، وقال: أرسلوين ألن السجن ما كان باملدينة

                                                           

 .13/180 ،مرجع سابق ،(  ابن جرير1)
ف دخل بـ عمضه ا يف بعض و ل يمس ت كالصحيحة من الرُّؤمي ا. األزهري  ،أِل نَـّه ا خمتلطة( يف )د( "ملتئمة".و ِإمنَّ ا مس ِّيتم أضغاث أحالٍم 2)

. وت الء م  الشَّيمئ اِن والمت أ ما مب عمىًن 8/49 ،مرجع سابق ،تهذيب اللغة ،اهلروي نـ ه م ا و و اف ق  ِ ِإذا مج  ع  بـ يـم ء م  بـ نيم  الشَّيمئـ نيم : أل  م  وال  . .يـ ق ال 
ع  أ آلم  ولِئ ام . ابن منظور ،ئمم  فالٍن ولِئ ام ه أ ي مثل ه وِشبههوفالن  لِ  . والصواب واهلل أعلم ملتئمة 12/531 ،مرجع سابق ،و اجلم مم

 وليست ملتمة لعدم ورود األخرية.

 ،هلاء مكسورة( وقد روي عن مجاعة من املتقدمني أهنم قرءوا ذل : )بعد أمه( باتح األلف ، وختايف امليم وفتحها وتنوين ا3)
مبعىن: بعد نسيان وهذه قراءة ابن عباس وزيد بن علي واحلسن والضحاك وقتادة وأبورجاء وشبيل بن عزرة والضبعي وربيعة بن 

)مصر: املطبعة  ،1ط ،عين بنشره ج براجسرتاسر مختصر شواذ القرآن من كتاب البديع، ،وهى شاذة. ابن خالويه ،عمرو
 .160ص ،، البناء، مرجع سابق5/314 ،مرجع سابق ،. أبو حيان64ص ،م(1934 ،األملانية الرمحانيةن مجعية املستشرقني

 .  7/2151 ،مرجع سابق ،. ابن أيب حامت1/324 ،مرجع سابق ،. عبدالرزا 1/143 ،مرجع سابق ،( سايان الثوري4)

 .5/3577 ،مرجع سابق ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،. القيسي13/187 ،مرجع سابق ،(  ابن جرير5)
 . 7/2152 ،مرجع سابق ،( ابن أيب حامت6)
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ِصبة {أ فمِتن ا يف س بمِع بـ ق ر اٍت مِس انٍ }وقولُُه:  ، (1)فاسر أن البقرات السمان أهنن السُّنون  املخم
ِصبة أيضاً، (2)والعجاف السُّنون  اجملمِدبة اليت ال تنبت شيئا ، وسبع سنبالت خضر السُّنون  املخم

واليابسات السُّنون  اجملمِدبة المم ح ول
أ رمِجع  } وقوله تعالى: ،(4)، والعجاف املهازيل شبه السنني هبا(3)

 ،(5)أي: أرجع إىل الناس فأخربهم ليعلموا تأويل ما سألت  عنه من الرؤيا {ِإىل  النَّاِس ل ع لَّه مم يـ عمل م ون  

أي:  {تـ زمر ع ون  س بمع  ِسِنني  د أ بًا}وقيل: لعلهم يعلمون مبوضع  وخيرجوك من السجن فقال: 
مبا  ( 6)تزرعون هذه السبع السنني كما كنتم تزرعون سائر السنني قبلها على عادتكم، والدأب العادة

قال هذه مشورة أشار هبا يوسف  {ل ون  ف ذ ر وه  يف س نمب ِلِه ِإالَّ ق ِلياًل ممَّا ت أمك  } ،(7)حصدمت من رزقكم
طعامهم ملا فسر هلم حديث اجلدب، فقال:  (8)على القوم، ورأي رآه هلم صالحا، فأمرهم باستبقاء

جنعل اخلصب عربة للجدب ليبقى للحاجة إليه. وقد تضمنت اآليات البيان عما يوجبه حال العامل 
 طريقه وال يعرفون وجه الصواب فيه، فيجدون عند مما اليهتدون إىل ينبئهممن حاجة امللوك إليه فيما 

العامل ما يزيل احلرية ويشاي الناس عند املسألة، والبيان عما يوجبه حسن التدبري يف التنبيه على العامل 
اجلليل من سد الطر  على غريه يف التأويل حىت يلجأ إليه فيظهر فضله بالعلم على اجلميع، والبيان 

مبا تدعو إليه احلكمة من فرج املوصي بتخليصه من يد الظامل وفرج املستايت  عما يوجبه ذكر الوصية
بالبيان عما احتاج إليه من العامل والبيان عما يوجبه سؤال العامل من إخراج الاائدة مما يشتد احلاجة 

                                                           

 . 16/124 ،مرجع سابق ،.ابن جرير1/324 ،مرجع سابق ،( عبدالرزا 1)

 .1/324 ،مرجع سابق ،( عبدالرزا 2)
 .2153، 7/2152 ،مرجع سابق ،.ابن أيب حامت16/125 ،مرجع سابق ،( ابن جرير3)
 .3/1002 ،مرجع سابق ُج الدُّرر في تَف سي ر اآلي  والسَُّور،َدرْ  ،املرجع السابق. اجلرجاين ،( ابن جرير4)
 املرجع السابق. ،( ابن جرير5)

 . 3/163 ،مرجع سابق ،معاني القرآن الكريم ،. النحاس3/114 ،مرجع سابق ،املرجع السابق. الزجاج ،( ابن جرير6)

 ( يف )د( "فما حصدمت من زرعكم". وهو األوىل.7)

 . 7/2153 ،جع سابقمر  ،( ابن أيب حامت8)
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جبه جواب وتعظم املناعة بإزالة احلرية وإجياب البصرية يف املعىن الذي يطلب به املعرفة، والبيان عما يو 
 العامل من الاائدة فيما وقعت به املسألة فيما حيتاج إىل العمل عليه وال غناء باإلنسان عنه. 

:  (3)متام {ف أ رمِسل ونِ }، (2)كاف  {ِبع اِلِمني  }، و(1)حسن {تـ عمبـ ر ون  }القوُل في الوقف  والتمام 

 .(6)كاف{ِلياًل ممَّا ت أمك ل ون  ِإالَّ ق  } ،(5)حسن{ل ع لَّه مم يـ عمل م ون  }، (4)وغريه عند نافع

 وقولُُه عزَّ وجلَّ:  

ڑ ک ک ک ک گ  گ   گ    گ ڳ ڳ ڳ   ڳ ڱ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻ ژ    

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ     ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۇ ۇ  

ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ې ې ې ى ى ائائ ەئ  ەئ 

وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ    ىئ   ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ  

  ژيئ  جب حب خب مب ىب يب جت حت خت           مت ىت  مئ ىئ  

خاض  {ذ ِل   }، {ي أميت }متعلقة بـ{ِمنم }، {ِمنم بـ عمِد ذ ِل   }حرف عطف،  {مث َّ }

، {ي أميت }رفع بـ {س بمع  }إشارة إىل ما ذكر من اخلصب،  {ذ ِل   } إليه، و {بـ عمدِ }بإضافة 

                                                           

 . 193ص ،مرجع سابق ،( وعند األمشوين كاف1)

 املرجع السابق.  ،( األمشوين2)

. 194ص ،مرجع سابق المقصد لتلخيص ما في المرشد، ،. األنصاري333ص ،مرجع سابق القطع واالئتناف، ،( النحاس3)
 املرجع السابق. ،األمشوين

 مث ابتدأ النداء فقال يوسف أيها الصديق.( عند أيب عبد اهلل وأمحد بن جعار قاال: 4)

 ،. وكذا األنصاري328ص ،مرجع سابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجع السابق. وكذا الداين ،( قال: كاف النحاس5)
 .املرجع السابق ،. وكذا األمشوينالمرجع السابق

 .سابقالرجع امل ،. وعند األمشوين جائزالمرجع السابق ،األنصاري ،(  قال: صاحل6)
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اد  } نعت أيضا وجعلهن يأكلن  {أمك لمن  ي  }والتقدير سبع سنني شداد،  {س بمع  } نعت لـ {ِشد 
 .(1)لوقوع األكل منهن

 : (2)كما قال

ُلَك نـَْوم ، َوالرََّدى لك اَلز مُ  *** نـََهاُرَك يَا َمْغُروُر َسْهو  َوَغْفَلة    (3)ولَيـْ

فوصف النهار بالسهو والغالة، والليل بالنوم، وإمنا يسهو ويغال فيه وينام يف الليل، وذل  لعلم  

متعلق بـ {هل  نَّ }مبعىن الذي  {م ا}، و{ي أمك لمن  }يف موضع نصب بـــــ  {م ا} (4)بهاملخاطبني 

ت مم } من يف موضع  {ممَّا حت مِصن ون  }نصب على االستثناء، مما قدمتم هلن  {ِإالَّ ق ِلياًل }، {ق دَّمم

التقدير من الذي ما مبعىن الذي، و  {ممَّا حت مِصن ون  } النعت لـ "قليل" متعلقة مبعىن االستقرار،

نعت  {يـ غ اث  }، {ِفيِه يـ غ اث  النَّاس  و ِفيِه يـ عمِصر ون  }، {ي أميت }رفع بـ {ع ام  } ،(5)حيصنونه

متعلقة بـ {و ِفيهِ } ،{و ِفيِه يـ عمِصر ون  }، وكذا {يـ غ اث  }متعلق بـ  {وِفيهِ }، {ع ام  }لـ

                                                           

.ابن 39-3/38 ،مرجع سابق ،.الشوكاين9/204 ،مرجع سابق ،.القرطيب5/27 ،مرجع سابق ،مرجع سابق ،( الثعليب1)
 .19/197 ،مرجع سابق ،عاشور

كان والده من الذين   ،( عبد اهلل بن عبد األعلى الشيباين أبو عبد املل . ينتهي نسبه إىل مرة من بين شيبان. شاعر أموي2)
وكان اخللياة عمر كثريًا ما ينشد  ،أرسله اخللياة عمر بن عبد العزيز إىل أليون يدعوه إىل اإلسالم ،هم كسرى يوم ذي قارارهتن

ابن  .4/508، مرجع سابق لسان الميزان، ،وقد كان كثري األمثال. ابن حجر العسقالين ،شعره. له شعر كثري أكثره يف الزهد
 -ت: عبد املنعم عامراألخبار الطوال، هـ( 282أبو حنياة أمحد بن داود )ت:  ،ي. الدينور 16/126 ،مرجع سابق ،جرير

. 1/331،م( 1960،عيسى البايب احلليب وشركاه ،)القاهرة: دار إحياء الكتب العريب،1ط،مراجعة: الدكتور مجال الدين الشيال
 .9/206 ،مرجع سابق البداية والنهاية، ،ابن كثري

 .1/590 ،مرجع سابق ،.القشريي5/227 ،مرجع سابق ،( الثعليب3)
 .1/590 ،مرجع سابق ،. القشريي13/191 ،مرجع سابق ،( ابن جرير4)
 .2/506 ،مرجع سابق ،. اخلراط2/91 ،مرجع سابق ،.الدعاس12/445 ،مرجع سابق ،( صايف5)



 يوسف سورةتحقيق                        الَحوفي لإلمام القرآن علوم في البرهان
 

 228

متعلق بـ  {ِبهِ }، {ق ال  } رفع بـ {المم ِل   }، وهو عطف على ما تقدم، {يـ عمِصر ون  }

 {الرَّس ول  }الااء جواب األمر، واهلاء راجعة إىل يوسف،  {فـ ل مَّا ج اء ه  الرَّس ول  }، {ائـمت وين }

 {ِإىل  }، {ِإىل  ر بِّ   }، (1){المم ِل   } عائدة على  {ج اء ه  }واهلاء يف  {ج اء ه  }رفع بـ 

أ لمه  }، {ارمِجعم  ق ال  }وملا ظرف العامل فيه {ارمِجعم }  متعلقة بـ يف  (2)الااء جواب األمر {ف اسم

يت ق طَّعمن  أ يمِديـ ه نَّ }، {ارمِجعم } و ِة الالَّ ِإنَّ }، {ق طَّعمن  }نصب بـ {أ يمِديـ ه نَّ }، {م ا ب ال  النِّسم

يمِدِهنَّ ع ِليم   و ةِ }، {ع ِليم  } الباء متعلقة بـ {ر يبِّ ِبك  على طريق استاهام  {م ا}، {م ا ب ال  النِّسم

م ا خ طمب ك نَّ ِإذم ر او دمت نَّ ي وس ف  ع نم }اخلرب، وكذا { ب ال  }التقرير يف موضع رفع باالبتداء، و

ِسهِ  ألهنا بإزاء  {خ طمب ك نَّ }وشددت النون من  {خ طمب ك نَّ }ظرف العامل فيه  {ِإذم } ،{نـ ام
، (3)راودة املااعلة من راود يراود مراودةامليم والواو يف املذكر، وكذل  م ا شاكله، وقد تقدم ذكره، وامل

جواب االستاهام واألصل قولن نقلت حركة الواو إىل  {قـ لمن  }، {ر او دمت نَّ }ويوسف نصب بـ
القاف فسكنت الواو وسكنت الالم التصاهلا بالضمري فالتقى ساكنان فحذفت الواو اللتقاء 

واب حرف واحد من ضمري املذكر يف قالوا ألهنا بإزاء ج {قـ لمن  }، وخاات النون من (4)الساكنني

ن ا عليه ِمنم س وءٍ } حاش هلل قد تقدم القول فيه، عليه ِمنم }حرف ناي،  {م ا}، {م ا ع ِلمم

                                                           

 ،م وليس على املل . مقاتلتب الناسخ  فو  العبارة "نسخة" والصواب واهلل أعلم أن اهلاء تعود على يوسف عليه السالك(1)
 .3/114 ،مرجع سابق ،. الزجاج2/339 ،مرجع سابق

 .2/93 ،مرجع سابق ،.الدعاس5/6 ،مرجع سابق ،( درويش2)
 .2/458،مرجع سابق مقاييس اللغة، ،. ابن فارس2/478 ،مرجع سابق ،( اجلوهري3)
جنم الدين حممد بن احلسن الرضي )ت:  ،إلسرتاباذي. ا2/386 ،مرجع سابق اللباب في علل البناء واإلعراب، ،( العكربي4)

ت عام خزانة األدب مع شرح شواهده للعامل اجلليل عبد القادر البغدادي صاحب  شرح شافية ابن الحاجب، ،هـ(686
 .2/702 ،م(1975-هـ1395 ،)بريوت: دار الكتب العلمية ،ت: جمموعة من احملققني ،ه1093
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ن ا} متعلق بـ {س وءٍ  ظرف العامل  {اآلم ن  } ،زائدة لتوكيد اجلحد {ِمنم }، و{ع ِلمم

واشتقاقه من احلصة، أي: بانت حصة ، (2)وظهر (1)أي: تبني {ح صمح ص  احلم قُّ } ،{ق ال تِ }فيه
، ومنه (5)قطعة ( 4)وأصله من حص شعره إذا استأصل( 3)أي بانت حصة احلق من حصة الباطل

احلصة القطعة من الشيء، فاملعىن القطع عن الباطل بظهوره، ونظريه كبُّوا وك بمك ب وا، و ك ف  الدمع  
(6) 

ِسهِ }اخلرب،  {ر او دمت ه  }رفع باالبتداء و{ أ ن ا}، {أ ن ا ر او دمت ه  }وك امك ا ه، وردَّ وردَّد ،   {ع نم نـ ام

مستأنف والالم الم توكيد و"من" متعلقة باعل  {و ِإنَّه  ل ِمن  الصَّاِدِقني  }، {ر او دمت ه  }متعلق بـ

نصب بالم كي،  {لِيـ عمل م  }رفع باالبتداء،  {ذ ِل   }، (7)حمذوف تقديره لصاد  من الصادقني

                                                           

 .1/324 ،مرجع سابق ،( عبدالرزا 1)
مرجع  ،تهذيب اللغة ،األزهري اهلروي 1/187،186مرجع سابق ،.ابن دريد3/14،13 ،مرجع سابق ،العين ،( الاراهيدي2)

 .3/259 ،سابق
 . 1/214مرجع سابق  ،مجمل اللغة ،. ابن فارس3/1059،1033 ،مرجع سابق ،( اجلوهري3)

 ،مرجع سابق ،. زين الدين الرازي7/16،15 ،قمرجع ساب ،. ابن منظور3/411 ،مرجع سابق المخصص، ،( ابن سيده4)
1/74 . 

 واهلل تعاىل أعلم. -ولعله تصحيف من النساخ. وكالمها صواب ( يف )د( "استأصله وقطعه".5)

 .9/362 ،مرجع سابق ،( ابن منظور6)
مرجع  ،القرآن إعراب. النَّحَّاس، 2/509 ،مرجع سابق مشكل إعراب القرآن، ،. القيسي3/147 ،مرجع سابق ،( سيبويه7)

 .2/205 ،سابق
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، {ذ ِل   }تقديره ردي الرسول ليعلم والالم وما عمل فيها خرب  ( 1)باعل حمذوف وهي متعلقة

  (2)يف موضع نصب أي: فقلت  {ذ ِل   }إىل الرد وجيوز أن يكون  {ذ ِل   }واإلشارة بـ

                                                           

: ذهب الكوفيون إىل أن الم "كي" هي الناصبة للاعل من غري تقدير"أن" حنو"جئت  لتكرمين". وذهب البصريون إىل فائدة( 1)
. 469/ 2ابن األنباري أبو الربكات، مرجع سابق، والتقدير: جئت  ألن تكرمين.  ،أن الناصب للاعل "أن" مقدرة بعدها

 .2/735 ،مرجع سابق ،بيان في إعراب القرآنالت ،العكربي
 ( يف )د( "فعلت".2)



 يوسف سورةتحقيق                        الَحوفي لإلمام القرآن علوم في البرهان
 

 231

و أ نَّ اللَّه  ال  }، {أ خ نمه  }متعلق بـ  {بِالمغ يمبِ }  يف موضع نصب بـ يعلم ( 2")"أن ،(1)ذل  ليعلم

يمد  اخلم ائِِنني  يـ هم  يمد  }معطوفة على األوىل، و "أ نَّ "، {ِدي ك  ، واألصل يف {يـ همِدي}نصب بـ {ك 

 .(4)اللتقاء الساكنني (3)أخونه فلما سكنت النون للجزم وقبلها الواو ساكنة حذفت الواو {أ خ نمه  }

 القوُل في القراءة :

، مردودة  إىل الناس لقرهبا منهم، (5)والباقون الياءبالتاء،  {و ِفيِه يـ عمِصر ون  }قرأ محزة والكسائي    

مت م } {تـ زمر ع ون  }والتاء حممولة على اخلطاب املتقدم يف قوله   {حت مِصن ون  }و {ف م ا ح ص دم

 .{ت أمك ل ون  }و

 القوُل في المعنى والتفسير :

ِحطة يؤكل فيهن ما املعىن واهلل أعلم مث جييء من بعد السنني السبع س نون  سبع شداد جدوب ق      
قدمتم يف إعداد ما أعددمت هلم يف السنني السبع اخلصبة من الطعام واألقوات، ووصف السنني 

املعىن إال  {ِإالَّ ق ِلياًل ممَّا حت مِصن ون  }، (6)باألكل ألن األكل فيهن أي: أهل تل  الناحية يأكلون فيها

                                                           

 .13/6 ،مرجع سابق ،( صايف1)
{ للنص القرآين.2)  ( يف األصل "أن". والصواب }أ ينِّ

 ( يف )د( "األوىل".3)

 ( املرجع السابق.4)

. األزهري، مرجع 196مرجع سابق،ص ،كتاب السبعة في القراءاتابن خالويه، .349( ابن جماهد، مرجع سابق،ص5)
 .2/46سابق،
 .16/126 ،مرجع سابق ،( ابن جرير6)
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: حترزون، (2) حصن أي: يف حرز قال ابن عباستصريونه يف  {حت مِصن ون  }، و(1)يسريا مما حترزونه
 : ترفعون وهو ما ينبت.(3)وقال السدي

وهذا خرب من يوسف  {مث َّ ي أميت ِمنم بـ عمِد ذ ِل   ع ام  ِفيِه يـ غ اث  النَّاس  و ِفيِه يـ عمِصر ون  } وقوله تعالى:
الذي آتاه اهلل وذل  داللة على عليه السالم للقوم مبا مل يكن يف رؤيا م ِلِكهم، ولكنه من علم الغيب 

مث َّ ي أميت ِمنم }فقال:  ،(5)، قال قتادة: مث زاده اهلل علم  ما مل يسألوه عنه(4)نبوته وحجة على صدقه

 (7)قطعلوأصل الغيث: ا ،(6)أي: يغاث الناس باملطر {بـ عمِد ذ ِل   ع ام  ِفيِه يـ غ اث  النَّاس  و ِفيِه يـ عمِصر ون  
شدة حاجة يناي املضرة، يقال: غاثهم اهلل يغيثهم غيثا، والكأل وهو النبات من ماء الذي يأيت على 

، قال ابن (8)العنب والسمسم وما أشبه ذل  {و ِفيِه يـ عمِصر ون  }السماء يسمى: غيثا ومجعه غ ي وث، 
 ، (9)عباس: يعصرون األعناب، والدهن

                                                           

 .16/127 ،مرجع سابق ،( ابن جرير1)
 .10/186 ،مرجع سابق ،. األلوسي15/108 ،مرجع سابق ،. القرطيب18/465 ،مرجع سابق ،( فخر الدين الرازي2)
 .2/384 ،مرجع سابق ،. الشنقيطي2/40 ،مرجع سابق ،.البغوي13/192 ،مرجع سابق ،( ابن جرير3)
 .16/128 ،مرجع سابق ،( ابن جرير4)
 .16/128 ،مرجع سابق ،. ابن جرير1/324 ،مرجع سابق ،( عبدالرزا 5)
 اهلل : إنفائدةبلاظ: "يغاث الناس باملطر.  7/2154 ،مرجع سابق ،. ابن أيب حامت16/129 ،مرجع سابق ،( ابن جرير6)

 .1/561 ،مرجع سابق ،وعدله.نصر واهلاليل حبقه عليهم وشق شاء ألعنتهم ولو وفضله برمحته عنهم ويارج الناس يغيث
 ذات واألرض الناع، ذات: ويقال ،الرجع ذات والسماء .الصوابوهي  يف )د( " الناع".كذا باألصل ولعلها "القطع" و ( 7)

 .120/ 8 منظور، مرجع سابق،ابن  .باملطر ترجع: ثعلب قال الصدع؛

 .5/3579 ،مرجع سابق ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،. القيسي13/194 ،مرجع سابق ،( ابن جرير8)
ًنا ( وروى حجاج عن ابن9) ِسم  د هم : يـ عمِصر ون  المِعن ب  مخ مرًا و السِّمم ثـمر هِت ا ،جريح ق ال   ،و الزَّيـمت ون  ز يـمًتا. و ِقيل : أ ر اد  ح لمب  األم لمب اِن ِلك 

ثـمر ِة النَّب اِت. القرطيب  .9/205 ،مرجع سابق ،و ي د لُّ ذ ِل   ع ل ى ك 
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 .(2)ضا: يعصرون حيلبونأي ، وروي عن ابن عباس(1)وقال قتادة: األعناب والثمار

أي: ملا رجع الرسول الذي أرسلوه إىل يوسف فأخربهم  {و ق ال  المم ِل   ائـمت وين ِبهِ } وقوله تعالى:
عن يوسف وتأويل الرؤيا اليت رأها املل ، عِلم املل  حقيقة ما أفتاه به يوسف، وقال املل  ائتوين 

أي: فلما جاء رسول املل  يوسف يدعوه إىل  {س ول  فـ ل مَّا ج اء ه  الرَّ }،(3)بالذي عرب  رؤياي هذه

يت ق طَّعمن  أ يمِديـ ه نَّ }املل  قال يوسف للرسول: ارجع إىل سيدك فاسأله  و ِة الالَّ ، واملرأة {م ا ب ال  النِّسم
وأىب أن خيرج مع الرسول، قال ابن عباس: لو خرج يوسف قبل أن يعلم املِل   ،(4)اليت سجنت بسببها

عن أيب  ( 6). وروى األعرج(5)زالت يف ناس العزيز منه حاجة، يقول: هذا الذي راود امرأتهبشأنه ما
هريرة قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه: )يرحم اهلل يوسف إذ كان ذا أناة لو كنت أنا احملبوس 

اهلل عليه: قال: قال رسول اهلل صلى  وعن عكرمة ،(7)وأ رسل إيل خلرجت سريعا إن كان حلليما ذا أناة(
)لقد عجبت من يوسف وصربه وكرمه، واهلل يغار له حني سأل عن البقرات العجاف والسمان فلو  
كنت مكانه ما أخربهتم حىت أشرتط أن خيرجوين ولقد عجبت من يوسف وصربه وكرمه واهلل يغار له 

                                                           

 .1/324 ،مرجع سابق ،( عبدالرزا 1)
.ابن أيب 16/130 ،مرجع سابق ،.بلاظ: "تعصرون"، و"حتتلبون" بالتاء. ابن جرير5/396 ،مرجع سابق ،منصور ( سعيدبن2)

 . 7/2115 ،مرجع سابق ،حامت

مرجع  ،.ابن اجلوزي1/549 ،مرجع سابق ،.الواحدي5/228 ،مرجع سابق ،.الثعليب13/198 ،مرجع سابق ،( ابن جرير3)
 .2/445 ،سابق
 .13/202 ،ابقمرجع س ،( ابن جرير4)
 .5/228 ،مرجع سابق ،.الثعليب7/2155 ،مرجع سابق ،. ،ابن أيب حامت16/134 ،مرجع سابق ،( ابن جرير5)
انتقل يف آخر أيامه إىل  ،وكان يكتب املصاحف ويقرِئ  القرآن، وكان ثقة ثبتاً  ،أبو د او د املد ين ،( عبد الرمحن بن هرمز األعرج6)

. 7/280 ،. ابن حبان ، مرجع سابق5/216 ،ية سنة سبع عشرة ومائة. ابن سعد ،مرجع سابقوتويف غريبا باإلسكندر  ،مصر
 .3/273، مرجع سابق، تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالمالذهيب، 

. 19396رقم احلديث  ،16/134 ،(50الباب ) تفسير ابن جرير الطبري،. 1/323 ،مرجع سابق ،عبدالرزا  ،( وبنحوه7)
الكشاف عن حقائق غوامض  ،وبنحوه الزخمشري .لشيخ أمحد شاكر تعليقًا على الطربي: هذا حديث ضعيف اإلسنادوقال ا
 .2/168 ،مرجع سابق ،التنزيل
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ِإنَّ }: وقولُهُ ، (1)حني أتاه الرسول، ولو كنت مكانه لبادرهتم الباب، ولكنه أراد أن يكون له العذر

يمِدِهنَّ ع ِليم   ر ه ذو علم بصنيعهن وأفعاهلن اليت فعلن يب ال خياى عليه  {ر يبِّ ِبك  يقول: إن اهلل تعاىل ِذكم
ذل  كله، وقيل إن معىن ذل : إن سيدي إطاري العزيز زوج املرأة اليت راودتين عن ناسي قد علم 

و ةِ }قوله تعاىل: ، وقيل يف (2)براءيت مما قذفتين به من السوء ومل يذكر امرأة العزيز فيهن  {م ا ب ال  النِّسم
 حسن عشرة منه وأدبا فخلطها بالنسوة.

ِسهِ } وقوله تعالى: يف هذا حمذوف قد استغين  بداللة ما  {م ا خ طمب ك نَّ ِإذم ر او دمت نَّ ي وس ف  ع نم نـ ام
ته، فدعا املل  النسوة الاليت قطعن ذ كر عنه وهو: فرجع الرسول إىل املل  من عند يوسف برسال

ِسهِ }أيديهن وامرأة العزيز فقال هلن:  كما روى ابن   {م ا خ طمب ك نَّ ِإذم ر او دمت نَّ ي وس ف  ع نم نـ ام

ِإذم ر او دمت نَّ }( 5)أي: ما كان أمركن وما كان شأنكن {م ا خ طمب ك نَّ }بقوله:  (4)ومعىن ( 3)إسحا 

ِسهِ  ن ا عليه ِمنم }أي: معاذ اهلل وتنزيها هلل  {قـ لمن  ح اش  لِلَّهِ }فأجبنه: ، {ي وس ف  ع نم نـ ام م ا ع ِلمم

أ ن ا }تقول: تبني  احلق وانكشف وظهر،  {اآلم ن  ح صمح ص  احلم قُّ }ق ال ِت اممر أ ة  المع زِيِز:  {س وءٍ 

                                                           

من كتاب قراءات النيب صلى اهلل عليه وسلم مما مل خيرجاه وقد صح  ،المستدرك على الصحيحين للحاكم( وله شاهد يف 1)
ر  ». بلاظ: 2948رقم احلديث ،2/263 ،سنده ر عمت  اإلمِج اب ة  و م ا ابـمتـ غ يمت  المع ذم قال: هذا حديث صحيح على « ل وم بـ ع ث  ِإيل َّ أل  سم

وقال  مسند اإلمام أحمد،ومل خيرجاه ووافقه الذهيب على شرط مسلم. وكذا وافقه شعيب األرنؤوط وآخرون على  ،شرط مسلم
 : هذا حديث مرسل.تفسيرهوقال ابن كثري يف تعليقاً: هذا حديث صحيح وهذا إسناد حسن. 

{ يعين به13/202 ،مرجع سابق ،( ابن جرير2) تعاىل وليس -اهلل-. ولعل الصواب من كالم سيدنا يوسف عليه السالم }ِإنَّ ر يبِّ
 .4/248 ،مرجع سابق ،. البغوي2/196 ،مرجع سابق ،إطاري.السمرقندي

 .4/248 ،مرجع سابق ،. البغوي2/617 ،مرجع سابق ،. الواحدي16/137 ،مرجع سابق ،( ابن جرير3)
 .16/138 ،مرجع سابق ،( يف )د( "ويعين". كذا عند ابن جرير4)
 .16/138 ،مرجع سابق ،( ابن جرير5)
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ِسهِ  وقال  ،(1){يِن ع نم نـ امِسيِهي  ر او د تم }وإن يوسف ملن الصادقني يف قوله:  {ر او دمت ه  ع نم نـ ام

ن ا عليه ِمنم س وءٍ }السدي:  ولكن امرأة العزيز أخربتنا أهنا راودته عن ناسه،  {قـ لمن  ح اش  لِلَِّه م ا ع ِلمم

اآلم ن  }ودخل معها البيت وحل سراويله مث شده بعد ذل ، وال تدري ما بدا له، فقالت امرأة العزيز: 

 (.2){ح صمح ص  احلم قُّ 

ذ ِل   لِيـ عمل م  أ ينِّ مل م أ خ نمه  }يعين: بقول  {ذ ِل   لِيـ عمل م  أ ينِّ مل م أ خ نمه  بِالمغ يمبِ } ه تعالى:وقول 

هذا الاعل الذي فعلته من رد ي رسول املل  إليه وتركي إجابته، واخلروج إليه، ومسأليت  {بِالمغ يمبِ 
ذ قطعن أيديهن، إمنا فعلته ليعلم العزيز أين مل إياه أن يسأل النسوة الاليت قطعن أيديهن عن شأهنن إ

يمد  }، (3)أخنه بالغيب يف زوجته أين مل أركب منها فاحشة يف حال غيبته عين ِدي ك  و أ نَّ اللَّه  ال  يـ هم

                                                           

 .7/2156 ،مرجع سابق ،. ابن أيب حامت16/138 ،مرجع سابق ،.ابن جرير397ص  ،مرجع سابق ،( جماهد1)
 عباده من اهلل عليه السالم ويصطاي يوسف وبراءة لألنبياء العصمة على : دليلفائدة. 16/139 ،مرجع سابق ،( ابن جرير2)

 العصمة على دليل ،اهلل بذكر ألسنتهم ورطبوا ،األخال  بكرمي وحتلوا الطاعات فأداموا معارج الكمال على عرجوا ممن يشاء من

 بآالئه عليهم وأفاء ،لناسه فاستخلصهم اهلل وتقواه اهلل خبشية قلوهبم وامتألت ،النهار وأطراف الليل أناء.يوسف وبراءة لألنبياء
 .329 ،335 ،مرجع سابق ،سخطه وغضبه.نصر واهلاليل شر ووقاهم ،معاصيه عنهم وصرف

ن   المع زِيزِ  اممر أ ت   ق ال تِ : }تعاىل قوله عند :كثري ابنقال  :فائدة 16/140 ،مرجع سابق ،( ابن جرير3)  قال{ احلم قُّ  ح صمح ص   اآلم
ِسهِ  ع نم  ر او دمت ه   أ ن ا} ،وبرز وظهر احلق تبني: العزيز امرأة تقول: واحد وغري وجماهد، عباس، ابن  يف: أي{ الصَّاِدِقني   ل ِمن   و إِنَّه   نـ ام
 ناسي، على ذاهب اعرتفت إمنا: تقول{ بالغيب أخنه مل أين ليعلم ذل [{ }26: يوسف{ ] نـ امِسي ع نم  ر او د تميِن  ِهي   ق ال  : }قوله
 اعرتفت فلهذا فامتنع؛ مراودة، الشاب هذا راودت وإمنا األكرب، احملذور وقع وال األمر، ناس يف أخنه مل أن زوجي ليعلم ذل 
ِدي ال   اللَّه   و أ نَّ }  بريئة، أين ليعلم  الناس فإن ،ناسي أبرئ ولست: املرأة تقول{ نـ امِسي أ بـ رِّئ   و م ا(  }52) اخلم ائِِنني   ك يمد   يـ هم

 ِإنَّ }} تعاىل، اهلل عصمه من إال: أي[{ 53: يوسف{ ]ر يبِّ  ر ِحم   م ا ِإالَّ }}  بالسوء، أمارة ألهنا راودته وهلذا وتتمىن؛  تتحدث
 حكاه وقد. الكالم ومعاين القصة بسيا  واألنسب واألليق األشهر هو القول وهذا[{  53: يوسف({ ]53) ر ِحيم   غ ا ور   ر يبِّ 
 تيمية البن الاتاوى جمموع: ينظر اهلل، رمحه-تيمية، ابن العباس أبو العالمة اإلمام لنصره وانتدب تاسريه، يف وردياملا
 .وأرجحه إليه أميل الذي القول وهذا: قلت(. 10/298)
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يقول فعلت ذل  ليعلم سيدي أين مل أخنه بالغيب، وألن اهلل ال يهدي كيد اخلائنني أي:  {اخلم ائِِنني  

ذ ِل   }، واتصل قوله: (1)خلائنني أي: صنيع من خان األمانات وال يرشد أفعاهلمال يسدد صنيع ا

ِسِه و ِإنَّه  ل ِمن  الصَّاِدِقني  }بقول امرأة العزيز:  {لِيـ عمل م  أ ينِّ مل م أ خ نمه  بِالمغ يمبِ  ملعرفة  {أ ن ا ر او دمت ه  ع نم نـ ام

ع ل ون  و ك ذ  }السامعني مبعناه كاتصال قول اهلل تعاىل:  ِله ا }بقول املرأة:  {ِل   يـ ام و ج ع ل وا أ ِعزَّة  أ هم

ي رِيد  أ نم }: (3)وهو متصل بقول املأل {ف م اذ ا ت أمم ر ون  }وكذل  قول فرعون ألصحابه: ( 2){أ ِذلَّةً 

 . وقد تضمنت اآليات البيان عما يوجبه تاصيل احلكم للمعىن من حسن(4){خي مرِج ك مم ِمنم أ رمِضك مم 
قرر يف الناس مرتبة بعد مرتبة بأحسن ما يقع به اإلبانة، والبيان عما تاإلفصاح ملا وقع به السؤال لي

يوجبه تكميل جواب العامل من متام الاائدة املتصلة مبا سئل عنه مما فيه البشارة مبا يؤول إليه احلال من 
  للعامل اجلليل من متكني ب امللِ السالمة مع إدرار اخلري يف السنة املخصبة، والبيان عما يوجبه طل

أسباب املل  للمطلوب على ما يرى من بينة حىت تظهر براءته مما قذف به وحبس بسببه، والبيان 
عما يوجبه بطالن االنتااع بالكذب من اإلقرار بالصد  الذي فيه براءة الساحة والتنزيه عن حلا  

منها واإلبانة عن فحشها وما يؤدي إليه من حرمان  االنتااءالريبة، والبيان عما يوجبه قبح اخليانة من 
 اهلداية من اهلل وإجياب العقوبة.

:  القوُل في الوقف  والتمام 

                                                                                                                                                                                     

 إمنا: أي نياآليت{ بالغيب} زوجته يف{ أخنه مل أين ليعلم ذل : }قوله من السالم، عليه يوسف، كالم من ذل  إن: قيل وقد
ِدي ال   اللَّه   و أ نَّ { }} بالغيب} زوجته يف{ أخنه مل أين} العزيز وليعلم براءيت املل  ليعلم الرسول رددت يمد   يـ هم  و م ا} اخلم ائِِنني   ك 
. سواه حامت أيب ابن وال جرير ابن حي  مل الذي هو القول وهذا( 53[ )اآلية{ ] بِالسُّوءِ  أل  مَّار ة   النـَّامس   ِإنَّ  نـ امِسي أ بـ رِّئ  

 .395/ 4 سابق، مرجع ، كثري ابن...بتصرف
 .16/141 ،مرجع سابق ،( ابن جرير1)
 .34اآلية:  ،( سورة النمل2)
 .2/496 ،مرجع سابق ،. البغوي5/229 ،مرجع سابق ،. الثعليب16/142 ،مرجع سابق ،( ابن جرير3)
 .35اآلية:  ،( سورة الشعراء4)
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يمِدِهنَّ ع ِليم  }، (2) {يـ عمِصر ون  }، وكذا (1)كاف  {ِإالَّ ق ِلياًل ممَّا حت مِصن ون  }     م ا }، (3)متام {ِبك 

ن ا عليه ِمنم س وءٍ   {ع ِلمم

                                                           

ص  ،مرجع سابق ،. قال: جائز األمشوين194ص  ،مرجع سابق ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،ارياألنص ،( قال: صاحل1)
194. 
 ،مرجع سابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،. قال الداين333ص  ،مرجع سابق ،القطع واالئتناف ،النحاس ،( قال: صاحل2)
املرجع  ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،نصارياأل ،. قال: حسن2/723 ،مرجع سابق ،: تام ورجح قول األنباري327ص

 .194ص  ،مرجع سابق ،السابق.قال: جائز األمشوين
 املرجع السابق. ،املرجع السابق. األمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،( األنصاري3)
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 .(3){من اخلم ائِِنني  }، وكذا (2){ل ِمن  الصَّاِدِقني  }، وكذا {ح صمح ص  احلم قُّ }ا ، وكذ(1)حسن

 وقولُُه عزَّ وجلَّ: 

ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ     ڀ ڀ   ڀٺ ٺ    ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ   ژ     

ٹ    ٹڤ ڤ ڤ    ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ  ڃ ڃڃ چ    چ 

 چ چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ  ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک  

ک ک گ  گ  گ گ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ       ڱ ڱ ں 

  ژں ڻ ڻ    ڻ ڻ 

    ، {أ بـ رِّئ  } يف موضع نصب بــ {نـ امِسي}ضوعف الاعل مبعىن التكثري، و {و م ا أ بـ رِّئ  نـ امِسي}   

على  ( 4)مبعىن الذي يف موضع نصب {م ا}، {ِإالَّ م ا ر ِحم  ر يبِّ }متعلق بأمَّارة،  {بِالسُّوءِ }

 متعلق بـ{ِبهِ } أمر، {ائـمت وين }خرب بعد خرب، {ِإنَّ ر يبِّ غ ا ور  ر ِحيم  }، (5)اء املنقطعاالستثن

ه  لِنـ امِسي}، {ائـمت وين } ِلصم ت خم ه  }متعلق بـ {لِنـ امِسي} جواب األمر، {أ سم ِلصم ت خم ، {أ سم

 ،{لَّم ه  ك  }وملا ظرف زمان مضاف إىل  ،(6)الااء جواب ما أخرب به من قول املل  {فـ ل مَّا}

يـمن ا م ِكني  أ ِمني  }، "ملا"وهو العامل يف  "ملا"جواب {ق ال  }   ،{ِإنَّ }الكاف اسم  {ِإنَّ   الميـ ومم  ل د 

                                                           

 .327ص ،مرجع سابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،( قال: كاف الداين1)
 .194 ص سابق، مرجع ،( قال: تام األمشوين2)
 ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،. قال: تام األنصاري334ص  ،مرجع سابق ،القطع واالئتناف ،( قال: متام النحاس3)

 .194ص سابق، مرجع
 .5/8 ،مرجع سابق ،. درويش13/10 ،مرجع سابق ،. صايف2/735 ،مرجع سابق ،التبيان في إعراب القرآن ،( العكربي4)
 .7/4 ،مرجع سابق ،. األلوسي9/210 ،مرجع سابق ،.القرطيب16/142 ،مرجع سابق ،( ابن جرير5)
 .4/249 ،مرجع سابق ،( البغوي6)
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يـمن ا}و {الميـ ومم  }خرب بعد خرب، و {أ ِمني  }اخلرب، و {م ِكني  }و  بـ( 1)ظرفان متعلقان{ل د 

ع  } متعلق بـ {ع ل ى خ ز اِئِن األم رمضِ }، {م ِكني  }  ،{ِإنَّ }خرب  {ح ِايظ  ع ِليم  }، {لميِن اجم

الكاف  {و ك ذ ِل   م كَّنَّا لِي وس ف  يف األم رمضِ }وإن شئت جعلت عليمًا نعتًا حلايظ،  ،خرب بعد خرب
للتشبيه والعامل فيها ما دل عليه املعىن من تقدم اللطف به واإلكرام له والتشبيه بذل  إليه 

فعل مستقبل يف موضع {يـ ت بـ وَّأ  ِمنـمه ا}، {يف األم رمضِ }وكذا  {م كَّنَّا} متعلق بـ {لِي وس ف  }

حرف اجلر والظرف وهو حيث يتعلقان : {ِمنـمه ا ح يمث  ي ش اء  } .احلال، التقدير مكنا ليوسف متبوأ

 : قولهمن  (2)التحيز من منزل يرجع إليه :والتبوء. {يـ ت بـ وَّأ  } بـ

   ،(3){و ب اء وا ِبغ ض ٍب ِمن  اللَّهِ }

 : (4)قال الشاعر

                                                           

  5/12 ،مرجع سابق ،. درويش13/11 ،مرجع سابق ،. صايف2/93 ،مرجع سابق ،( الدعاس1)
لقاسم بن عبد اهلل اهلروي البغدادي )ت: أبو ع بيد ا ،. ابن سال م2/294 ،مرجع سابق ،معاني القرآن الكريم( النَّحَّاس، 2)

 ،م(1964-هـ1384 ،)الدكن: حيدر آباد: مطبعة دائرة املعارف العثمانية ،1ط ،ت: د/حممد عبد املعيد خان ،هـ(224
 .1/157 ،مرجع سابق ،. الزبيدي2/251
 .112اآلية:  ،( سورة آل عمران3)
ي ِليَّة.وهي ليلى بنت عبد اهلل4) األخيلية من بين عامر بن صعصعة: شاعرة  ، بن الرحال بن شداد ابن كعب( هو لِل يملى األ خم

فصيحة ذكية مجيلة. اشتهرت بأخبارها مع توبة بن احلمري. قال هلا عبد املل  بن مروان: ما رأي من  توبة حىت عشق ؟ فقالت: 
قرهبا. وطبقتها يف الشعر تلي طبقة فكان يكرمها وي ،ما رأي الناس من  حىت جعلوك خلياة! ووفدت على " احلجاج " مرات

م(. ويف ديواهنا" فإنم ت ك ِن  700هـ = حنو  80اخلنساء. وكانت بينها وبني النابغة اجلعدي  مهاجاة. ماتت ودفنت بالري)حنو 
ت هتوى توبة بن احلمري العقيلي: الق تملى ب واًء فإنَّك مم    ف ىًت ما قـ تـ لمت مم آل  ع ومِف بِن عاِمِر" بن ذي الرحالة بن شداد بن عبادة وكان

 ، بالغات النساء،صححه وشرحه: أحمد األلفي،هـ(280ه(. ابن طياور أبو الاضل أمحد بن أيب طاهر )ت: 80)ت: 
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 (2)فَتًى ما قـَتَـْلُتْم آَل َعْوف  بن  عام ر   *** فإنَُّكمْ  (1)فإْن َتُكن  الَقْتلى َبواءً 

م نم }أي: حنن نصيب برمحتنا،  {ن ِصيب  }متعلق بـ {ِبر محم ِتن ا}، {ن ِصيب  ِبر محم ِتن ا م نم ن ش اء  }

معطوف على  {و ال  ن ِضيع  }، {ِصيب  ن  }مبعىن الذي يف موضع نصب بـ  {م نم }، {ن ش اء  

ِسِنني  }نصيب،  ر  المم حم يـمر  لِلَِّذين  آ م ن وا}، {ن ِضيع  } نصب بـ {أ جم ر  اآلم ِخر ِة خ    ،الم قسم {و أل  جم

يـمر  }وأجر رفع باالبتداء، و يـمر  }متعلق بـ  {لِلَِّذين  آ م ن وا}اخلرب،  {خ  ان وا يـ تـَّق ون  }، {خ   {و ك 

و ة  ي وس ف  }، {آ م ن وا}معطوف على  و ة  }، {و ج اء  ِإخم خاض  {ي وس ف  }رفع بـ جاء، و {ِإخم

و ة  }بإضافة  جواب  "عرفهم"الااء جواب ما أخرب به من اجمليء، والااء يف  {ف د خ ل وا}إليه،  {ِإخم

 .{م نمِكر ون  } متعلق بـ  {ل ه  }ابتداء وخرب و {و ه مم ل ه  م نمِكر ون  }الدخول، 

 في القراءة :القوُل 

الباقون ميضون على . بالتشديد بتكرير األوىل وحتقيق الثانية {بِالسُّوِء ِإالَّ } (3)قرأ البزي وقالون   
مها كقوهلم يف ادغإ، فالتشديد على قلب اهلمزة ف(1)أصوهلم يف حذف األوىل وتبيني الثانية أو حتقيقها

                                                                                                                                                                                     

مرجع  الشعر والشعراء ،. ابن قتيبة الدينوري1/84 ،م(1908-هـ1326 ،)القاهرة: مطبعة مدرسة والدة عباس األول
 .1/93،92،سابق
 .1/37 ،مرجع سابق ،.اجلوهري1/36 ،مرجع سابق ،باء فالن باالن إذا قتل به وهو يبوء به. ابن منظور( يقال قد 1)
مرجع  ،.ابن دريد2/172 ،م(1997-ه1417 ،)القاهرة: دار الاكر العريب ،3ط الكامل في اللغة واألدب، ،( املربد2)

 .15/438 ،مرجع سابق ،تهذيب اللغة ،. األزهري اهلروي1/229 ،سابق
ه( .قالون عيسى بن ِمين ا 250)ت:  ،أبو احلسن ، من كبار القراء، من أهل مكة  ،(  أمحد بن حممد بن عبد اهلل البزي3)

وهو الذي لقبه قالون جلودة  ،معل م العرب ية، يقال: إنه ربيب نافع ،ه(220-211)ت:  ،الزُّر ق ي، أبو موسى املدين  النَّحموي  املقرئ
غاية النهاية في طبقات .ابن اجلزري، 5/426، مرجع سابق، خ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالمتاريقراءته. الذهيب، 

 .3/108 ،مرجع سابق القراء،
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يم }خطيئة خطية، قرأ ابن كثري  على إخبار  (2)الباقون بالياء، فالياء .بالنون {ث  ي ش اء  يـ ت بـ وَّأ  ِمنـمه ا ح 
 عن ناسه.  -عز وجل-اهلل

 القوُل في المعنى والتفسير :

ِإنَّ النـَّامس  أل  مَّار ة  }من اخلطأ والزلل فأزكيها،  {و م ا أ بـ رِّئ  نـ امِسي}املعىن واهلل أعلم يقول يوسف    

ِإالَّ م ا }م مبا هتواه، وإن كان هواها يف غري ما فيه رضى اهلل، أي: إن ناوس العباد تأمره {بِالسُّوءِ 

أي: {ِإنَّ ر يبِّ غ ا ور  ر ِحيم  }إال أن يرحم ريب من يشاء من خلقه فينجيه من إتباع هواه، {ر ِحم  ر يبِّ 
  ،(3)رحيم به بعد توبته أن يعذبه ،عقوبته عليها هبرتك ،إن اهلل ذو صاح عن ذنوب من تاب من ذنوبه

 {ذ ِل   لِيـ عمل م  أ ينِّ مل م أ خ نمه  بِالمغ يمبِ } :وذكر أن يوسف قال هذا القول من أجل أن يوسف ملا قال

 {و م ا أ بـ رِّئ  نـ امِسي} :فقال يوسف حينئذ قال: (4)قال له مل  من املالئكة: وال يوم مهمت هبا
. فأجاهبا يوسف (5)أة العزيزامر  عن فحللت سراويل  مهمتإن القائل ليوسف وال يوم " :وقد قيل

ابن  ،وممن قال إن املل   قال له ،"هبذا اجلواب، وقيل إن يوسف قال ذل  ابتداء من قبل ناسه
  (8)واحلسن (7)وسعيد بن جبري (6)عباس

                                                                                                                                                                                     

 . 1233-1232-3/1231مرجع سابق، ،جامع البيان في القراءات السبع. الداين، 349( ابن جماهد، مرجع سابق،ص1)

 النون على".( يف )د( زيادة "على إسناد الاعل ليوسف و 2)

 اهلل السوء ومن رمحه تصرف اليت هي اهلل رمحة : إنفائدة.لكن "بلاظ أن يعذبه عليها". 16/143 ،مرجع سابق ،( ابن جرير3)

 .1/691 ،مرجع سابق ،السوء وفيه إثبات صاة الربوبية واملغارة والرمحة هلل رب العاملني.نصر واهلاليل من حاظه
 .7/2157 ،مرجع سابق ،( ابن أيب حامت4)
  .16/143الستقامة املعىن ولثبوهتا. ابن جرير، مرجع سابق،  ." امرأة هوولعل الصواب: " ". امرأة عنكذا باألصل "( 5)
 ،مرجع سابق ،.ابن جرير3/101 ،مرجع سابق ،. الزجاج1/132 ،مرجع سابق ،. الثوري2/340 ،مرجع سابق ،( مقاتل6)
16/143. 
 .7/2158 ،مرجع سابق ،.ابن أيب حامت16/144 ،مرجع سابق ،ابن جرير.3/101 ،مرجع سابق ،( الزجاج7)
 املرجع السابق. ،املرجع السابق. ابن أيب حامت ،املرجع السابق. ابن جرير ،( الزجاج8)
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إن يوسف قال  :، ومن قال(4)قائل ذل  املرأة السدي :، ومن قال(3)وعكرمة (2)وقتادة (1)وأبو صاحل

ه  } :وقوله تعالى.(5)مروي عن ابن عباس ذل  من ناسه فقول ِلصم ت خم و ق ال  المم ِل   ائـمت وين بِِه أ سم

حني تبني  ( 7): هو الوليد بن الريان(6)قال ابن إسحا  -األكرب  أي: وقال مل  مصر {لِنـ امِسي
فأتوه به،  ،(8)ائتوين به أجعله من خلصائي دون غريه :ألصحابه -عذر يوسف وعرف أمانته وعلمه

                                                           

( امسه باذام. ويقال باذان. موىل أم هانئ بنت أيب طالب.وهو صاحب التاسري الذي رواه عن ابن عباس ورواه عن أيب صاحل 1)
ا الرَّج ل  ِمنم ط بـ ق ِة ال كليب حممد بن السائب. موىل أم هانئ، مشهور يف التابعني ال خياى ذل  على من له أدن معرفة. و ه ذ 

رِيمن  س ن ًة. ابن سعد ،مرجع سابق ،السَّمَّانِ  د . ابن ح نمب ل ، ،)األم س اِمي والكىن لإلمِ 6/299 ،ل ِكنَّه  ع اش  بـ عمد ه  حن موًا ِمنم ِعشم م ام أ محم
. لويس 5/417،مرجع سابق اإلصابة في تمييز الصحابة، ،. ابن حجر العسقالين1/38مرجع سابق،  ،رِو اي ة ابمنه ص احل(

)بريوت: مطبعة اآلباء املرسلني  شعراء النصرانية،م(، 1927شيخو، رز  اهلل بن يوسف بن عبد املسيح بن يعقوب شيخو )ت: 
 . 5/37 ،مرجع سابق ،سري أعالم النبالء ،ذهيب. ال7/188م(، 1890،اليسوعيني

 . 13/214 ،مرجع سابق ،. ابن جرير3/17 ،مرجع سابق ،.الزجاج1/325 ،مرجع سابق ،( عبدالرزا 2)

 .7/2158 ،مرجع سابق ،. ابن أيب حامت3/101 ،مرجع سابق ،.الزجاج16/145 ،مرجع سابق ،( ابن جرير3)
: فتأمل ما أعجب هذه املرأة! فائدة. 2158، 7/2157 ،مرجع سابق ،ن أيب حامت. اب16/146 ،مرجع سابق ،( ابن جرير4)

مث ختمت ذل  بالطمع  ،مث ذكرت السبب احلامل هلا على ما فعلت ،مث اعتذرت عن ناسها ،واعتذرت عن حمبوهبا ،أقرت باحلق
 .1/587 ،مرجع سابق ،وإال فهو عرضة للشر.نصر واهلاليل ،وأنه إن مل يرحم عبده ،يف مغارة اهلل ورمحته

 .7/2157 ،مرجع سابق ،( ابن أيب حامت5)
 .13/215 ،مرجع سابق ،( ابن جرير6)
 ،)صلة تاريخ الطربي لعريب بن سعد القرطيب ،تاريخ الرسل والملوك ،( "الريان بن الوليد". قد اختلف يف امسه. ابن جرير7)

أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف )ت:  ،قال النووي. 1/335،363 ،هـ( 1387 ،)بريوت: دار الرتاث ،2ط،هـ(369ت: 
عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء مبساعدة إدارة الطباعة ،هتذيب األمساء واللغات ،هـ(676

صاحب  ،ن مصر األولوهو فرعو  ،: قال أهل التاريخ: ملا مات الريان بن الوليد2/119 ،املنريية)بريوت: دار الكتب العلمية(
وتوىف  ،مث مات فمل  بعده جبار آخر ،مل  بعده جبار وأىب أن ي سلم ،يوسف الذى واله خزائن األرض وأسلم على يديه

 .4/227 ،مرجع سابق ،.ابن اجلوزي9/158،217 ،مرجع سابق ،وأقامت بنو إسرائيل مبصر. القرطيب ،يوسف
 ،مرجع سابق ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،.القيسي7/2159 ،مرجع سابق ،مت.ابن أيب حا16/147 ،مرجع سابق ،( ابن جرير8)
5/3586. 
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أمانته قال له يا يوسف: إن  اليوم عندنا متمكن مما  يوسف وعرف براءته وِعظ م   لما كلم املل   ف

على ما اؤمتنت عليه  {أ ِمني  }وع ر ض  ل  من حاجة ِقب لنا، لرفعة مكان  ومنزلت  لدينا،  ،أردت

ِلصم }قال املل :  قال: (2)، وروي عن أيب اهلذيل(1)من شيء ت خم  قال: فقال {ه  لِنـ امِسيائـمت وين بِِه أ سم
صلى اهلل عليه:  -املل : إين أريد أن أخلص  لناسي غري أين آنف أن تأكل معي، فقال يوسف له

ذبيح اهلل ابن إبراهيم خليل اهلل وابن يعقوب -أنا أحق أن آنف أنا ابن إسحا ، أو قال ابن إمساعيل
 .(3)الذي ابيضت عيناه من احلزن

ع لميِن ع ل  } وقولُُه:  أي: قال يوسف للمل : اجعلين على  {ى خ ز اِئِن األم رمِض ِإينِّ ح ِايظ  ع ِليم  اجم
خزائن أرض ، فهذه مسألة من يوسف للمل  أن يوليه أمر طعام بلده وخراجها، والقيام بأسباب 

قال ابن إسحا  وقتادة: حايظ ملا  ( 4)بلده، فاعل ذل  املل ، كما روي عن ابن زيد وشيبة الضيب
 .(5)تين، عليم مبا وليتيناستودع

                                                           

 .13/216 ،مرجع سابق ،( ابن جرير1)
. هو 7/2197 ،مرجع سابق ،. وابن أيب حامت13/336 ،مرجع سابق ،ذكره ابن جرير ،واملثبت ،واهلل أعلم ( ليس أبا اهلذيل2)

 ،وعمر مرسال ،غرية ثقة من الثانية مات يف والية خالد القسري على العرا  روى عن أيب بكرعبد اهلل ابن أيب اهلذيل الكويف أبو امل
 . 1/327 ،مرجع سابق تقريب التهذيب، ،)ر م ت س(. ابن حجر ،وأيب هريرة ،وخبَّاب ،وابن مسعود ،وأ يب   ،وعمار ،وعن علي

 . 5/223 ،مرجع سابق ،. السمرقندي7/2159 ،مرجع سابق ،. ابن أيب حامت13/157 ،مرجع سابق ،( ابن جرير3)

أبو زكريا حيىي  ،هـــ(. ق ال  ابمن  معني: ضعيف احلديث. ابن معني 50-141أ ب و نـ ع ام ة  الضَّيبُّ المك ويِفُّ. )ت:  ،( شيبة بن نعامة4)
ت:  ،)رواية الدوري( بن معينتاريخ ا ،هـ233البغدادي ت:  ،بن معني بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرمحن املري بالوالء

.ابن 4/44 ،م(1979-ه1399 ،)مكة املكرمة: مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي ،1ط ،د. أمحد حممد نور سيف
تاريخ أسماء الضعفاء ه(، 385شاهني، أبو حاص عمر بن أمحد بن عثمان بن أمحد بن حممد بن أيوب بن البغدادي )ت 

 .1/107م(،1989-هـ1409 ،)بريوت: مؤسسة الرسالة1حيم حممد أمحد القشقري ط، ت: عبد الر  والكذابين
: من فائدة. 5/232 ،مرجع سابق ،.الثعليب7/2160 ،مرجع سابق ،.ابن أيب حامت16/149 ،مرجع سابق ،( ابن جرير5)

أو أن يكون كاهناً  ،تناىف معهاأو ي ،خيل بالعقيدة-أن يتوىل منصباً -خصوصأ الداعية-األحكام الشرعية ال جيوز أن يكون املسلم
 .1/614 ،مرجع سابق ،أو سادناً ألصنامهم فإن فعل ذل  كان من املشركني الضالني.نصر واهلاليل ،من الكهنة املشركني
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يقول تعاىل: وهكذا  {و ك ذ ِل   م كَّنَّا لِي وس ف  يف األم رمِض يـ ت بـ وَّأ  ِمنـمه ا ح يمث  ي ش اء  } وقوله تعالى:
بعد  (1)وطأنا ليوسف يف األرض يعين: أرض مل  مصر، يتخذ من أرض مصر منزال حيث شاء

من خلقنا كما أصبنا هبا يوسف بعد العبودة  {نم ن ش اء  ن ِصيب  ِبر محم ِتن ا م  }، (2)احلبس والضيق
واإلسار واإللقاء يف اجلب، وال نبطل جزاء عمل من أحسن فأطاع ربه وعمل مبا أمره به، قال ابن 

إطاري هل  يف تل  الليايل، وأن املل  الريان بن الوليد زو ج يوسف امرأة  إسحا  فيما ذكر إن
قالت له: أيها الصديق ال تلمين فإين كنت امرأة كما ترى  (3)عليه راعيل، وأهنا حني دخلت ،إطاري

حسناء ومجيلة، ناعمًة يف م ل  ودنيا، وكان صاحيب ال يأيت النساء، وكنت كما جعل  اهلل يف 
ناسي على ما رأيت، ويزعمون أنه وجدها عذراء فأصاهبا فولدت له رجلني:  لبينتغحسن  وهيئت  

وابن زيد: مكناه فيها يكون حيث يشاء يصنع  (4)يوسف، وقال السديإفرامي بن يوسف ومنسا بن 
فيها ما يشاء، ولو شاء أن جيعل فرعون حتت يديه وجيعله فوقه لاعل، وروي عن جماهد أنه قال: أسلم 

ان وا يـ  } وقوله تعالى:. (5) املل  الذي كان معه يوسف يـمر  لِلَِّذين  آ م ن وا و ك  ر  اآلم ِخر ِة خ   {تـَّق ون  و أل  جم

                                                           

تعاىل على قراءة ابن كثري}حيث نشاء{ وفيها على القراءتني إثبات املشيئة هلل  اهلل ملشيئة تابعة اإلنسان : إن مشيئةفائدة( 1)
 .1/624 ،مرجع سابق ،تعاىل ولعباده، وأن مشيئة العبد تابعة ملشيئة الرب تبارك وتعاىل.نصر واهلاليل

 ،يرفع مقام املؤمن ما دام املؤمن متحليًا باألخال  -سبحانه وتعاىل-: إن اهلل فائدة. 13/220 ،مرجع سابق ،( ابن جرير2)
 ،مرجع سابق ،مستمرًا يف الطاعات ليال هناراً.نصر واهلاليل ،لمة اهللساعيا بكل مهة ونشاط إلعالء ك ،عاماًل بأحكام الشرع

1/711. 
 ( يف )د( زيادة "قال أليس هذا خري مما كنِت تريدين فيزعمون أهنا".3)

  .7/2161 ،مرجع سابق ،( ابن أيب حامت4)
 ،ابعة األحوال املصرية على الطبيعة: فيشري إىل تقلبه فيها معززًا ويشري إىل متفائدة.13/222 ،مرجع سابق ،( ابن جرير5)

أنه ال تناع خطة ليس وراءهامتابعة وال شخصية  ،والزيارات امليدانية لألقاليم ألن بالتجربة البشرية نرى وباملشاهدات ندرك
 .1/624 ،مرجع سابق ،متابعة.نصر واهلاليل
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ان وا } يقول تعاىل: ولثواب اهلل يف اآلخرة خري للذين صدقوا اهلل ورسوله مما أعطى يوسف يف الدنيا، و ك 

 .(1)اهلل فيخافون عقابه يف خالف أمره واستحالل حمارمه، فيطيعونه يف أمره وهنيه{يـ تـَّق ون  

و ة  ي وس ف  ف د خ ل وا عليه فـ ع ر  } وقوله تعالى: أي: دخلوا على يوسف  {فـ ه مم و ه مم ل ه  م نمِكر ون  و ج اء  ِإخم

وكان سبب جميئهم قال السدي: أصاب بالد  {و ه مم ل ه  م نمِكر ون  }، (2)فعرفهم وهم ال يعرفونه
يعقوب اليت هو هبا اجلوع، فبعث بنيه إىل مصر، وأمس  أخا يوسف بنيامني، فلما دخلوا على 

ر إليهم قال: أخربوين ما أمركم؟ فإين أنكر شأنكم! قالوا: يوسف عرفهم وهم له منكرون، فلما نظ
حنن قوم من أرض الشام، قال فما جاء بكم؟ قالوا جئنا منتار طعاما، قال كذبتم أنتم عيون! كم 
أنتم؟ قالوا: عشرة، قال: أنتم عشرة آالف، كل رجل منكم أمري ألف فأخربوين خربكم! قالوا: إنا 

اثين عشر، وكان أبونا حيب أخا لنا، وإنه ذهب معنا الربية فهل  منا  إخوة بنو رجل صديق وإنا كنا
أي وكان أحبنا إىل أبينا، قال: فإىل من سكن أبوكم بعده؟ قالوا: إىل أخ لنا أصغر منه، قال:  فيها،

ظر أنوكيف ختربوين أن أباكم صديق وهو حيب الصغري منكم دون الكبري! ائتوين بأخيكم هذا حىت 

ق ال وا س نـ ر اِود  ع نمه  أ ب اه  و ِإنَّا } ،{مل م ت أمت وين بِِه ف ال  ك يمل  ل ك مم ِعنمِدي و ال  تـ قمر ب ونِ  ف ِإنم } إليه،

. وقد تضمنت اآليات البيان (3)، قال فضعوا بعضكم رهينة حىت ترجعوا، فوضعوا مشعون{ل ا اِعل ون  
موقعه على االستضرار به ليكون التحذير منه عما يوجبه دعاء الناس إىل السوء من التقدم يف معرفة 

                                                           

 خري وأن خبريي الدنيا واآلخرة عبده على جيود ،رموالك اجلود واسع اهلل السعدي: إن والتقوى قال اإلميان : فضيلةفائدة( 1)

 اهلل لثواب ويشوقها  ناسه يدعو أن له ينبغي العبد وأن ،وملكها ثواب الدنيا من خري وأنه ،والتقوى سببان: اإلميان له االخرة

 دروس العظيم. وفضله ،آلخرةا يف اهلل بثواب بل يسليها عليها قادرة غري وهي ولذاهتا الدنيا أهل زينة رأت إذا حتزن واليدعها

 .36ص  يوسف سورة من مستاادة
 .1/325 ،مرجع سابق ،( عبدالرزا 2)
 ،مرجع سابق ،.البغوي2163،2164-7 ،مرجع سابق ،. ابن أيب حامت153 ،16/154 ،مرجع سابق ،( ابن جرير3)
كثريا، وهذا حلرصه على رجوعهم. ابن    . وقول ه : "قال: فضعوا بعضكم رهينة". يف هذا نظر، ألنه أحسن إليهم ورغبهم2/500

 . 4/323 ،مرجع سابق تفسير القرآن العظيم، ،كثري يف
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حبسب ما يؤدي إليه يف عاقبة أمره، والبيان عما يوجبه حال العامل اجلليل من استخالص امللوك له 
عنه من الغناء الذي ال جيدونه عند غريه، والبيان عما يوجبه حال احلايظ جيدون حباجتهم إليه  مبا 

رض حبسن تدبريه وضبطه ملا يقوم مبراعاته فال أحد أحق بذل  من جعله على خزائن األ {المع ِليم  }
منه، والبيان عما يوجبه حال العامل التقي من التمكن يف األرض مبا فيه من الصالح يف التدبري وما 
يتأتى من حسن التقدير، والبيان عما يوجبه عظم أجر اآلخرة من الطلب له واحلرص عليه واستاراغ 

اعة اهلل عز وجل واجتناب معصيته، والبيان عما يوجبه حال الصابر على احملن اجملهود فيه بلزوم ط
 طاعة لربه من حاجة من ظلمه إليه بتملكه عليه وبسط يده إىل ضره وناعه. 

:  القوُل في الوقف  والتمام 

ذا ، وك(3){ح ِايظ  ع ِليم  }، وكذا (2){م ِكني  }، وكذا (1)كاف{ِإنَّ ر يبِّ غ ا ور  ر ِحيم  }    

ِسِنني  }  .{ف د خ ل وا عليه}، وكذا (4){المم حم

 وقولُُه عزَّ وجلَّ: 

ۀ  ۀ ہ ہ ہ ہ  ھ ھ ھھ ے   ے   ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ژ    

ۆ ۈ ۈ   ٴۇ         ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې    ې ى ى ائ ائ ەئ 

ەئ وئ وئ  ۇئ ۇئ  ۆئ   ۆئ ۈئ  ۈئ   ېئ ېئ    ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 

                                                           

مرجع  ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،. قال: تام الداين334ص ،مرجع سابق ،القطع واالئتناف ،النحاس ،( قال: حسن1)
 ،مرجع سابق ،لتلخيص ما في المرشد المقصد ،. وكذا األنصاري195ص  ،مرجع سابق ،. وكذا األمشوين327ص  ،سابق
 .195ص
 .السابق المرجع ،األنصاري ،( قال: حسن2)

المقصد  ،. األنصاري195ص  ،مرجع سابق ،. األمشوين328ص  ،مرجع سابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،( الداين3)
 .السابق املرجع ،لتلخيص ما في المرشد

 .سابقالرجع امل ،األنصاري ،. قال: حسن195ص  ،مرجع سابق ،( األمشوين4)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ    ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب  مب ىب  

  ژپ پ پ پ ڀ   ڀڀ ڀ ٺ   ٺٺ ٺ   ٿ ٿ ٿ

، {ج هَّز ه مم }متعلق بـ  {جِب ه ازِِهمم }، {ج هَّز ه مم }مضاف إىل  (1)ظرف زمان {و ل مَّا}   

متعلق مبعىن االستقرار، وكذا  لـ "أٍخ"يف موضع النعت  {ل ك مم }، {ائـمت وين }متعلق بـ  {بِأ خٍ }

 نصب بـ {المك يمل  }، {تـ ر ومن  } يف موضع نصب بـ {أ ينِّ }، (2)تنبيه {أ ال  }،{ِمنم أ بِيك مم }

، واألصل (3)وحذفت الياء يف اللاظ لسكوهنا وسكون الالم من الكيل، يقال: ويف ياي {أ ويف }

يـمر  المم نمزِِلني   } ،(4)يويف حذفت الواو لوقوعها بني ياء وكسرة استثقاال لذل  ابتداء وخرب،  {و أ ن ا خ 

حذفت النون األوىل  ،الااء جواب األمر بأتياهنم بأخيهم، واألصل  تأتونين {وين ِبهِ ف ِإنم مل م ت أمت  }

الااء جواب  {ف ال  ك يمل  ل ك مم ِعنمِدي}وإن حرف شرط،  {ت أمت وين } متعلق بـ {ِبهِ }، (5)للجزم

لالم وعند اخلرب متعلق ا {ل ك مم ِعنمِدي}مبين مع ال يف موضع رفع باالبتداء، و {ك يمل  }الشرط، و

ر ب ونِ }مبعىن االستقرار،  هني، والنون األوىل حمذوفة للنهي،واألصل تقربونين، وحذفت الياء  {و ال  تـ قم

، {س نـ ر اِود  } نصب بـ {أ ب اه  } ،{ع نمه  أ ب اه  } ،(6)لداللة الكسرة عليها، مع أهنا رأس آية

                                                           

 .10/163 ،مرجع سابق ،. البقاعي3/713 ،مرجع سابق ،. أبوحيان1/185 ،مرجع سابق ،( ابن عطية1)
 .3/218 ،مرجع سابق ،. ابن عطية5/3290 ،مرجع سابق ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،( القيسي2)
 . 1/932 ،مرجع سابق ،مجمل اللغة ،. ابن فارس2/973 ،مرجع سابق ،. ابن دريد8/409 ،مرجع سابق ،( الاراهيدي3)

 .2/976 ،مرجع سابق ،.اإلسرتاباذي2/415 ،مرجع سابق ،التبيان في إعراب القرآن ،( العكربي4)
 .2/335 ،مرجع سابق ،إعراب القرآن. النَّحَّاس، 13/226 ،مرجع سابق ،( ابن جرير5)
 .6/485 ،مرجع سابق ،. أبو حيان21/481 ،مرجع سابق ،. فخر الدين الرازي4/305 ،مرجع سابق ،( الزجاج6)
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ي انِهِ }كيد يف موضع خرب إن ، الالم الم التو {و ِإنَّا ل ا اِعل ون  }متعلقة به،  {ع نمه  } متعلق  (1){لِِاتـم

ع ل وا}نصب بـ {ِبض اع تـ ه مم }، {ق ال  } بـ ا} ،(2){اجم ِإذ ا } لعل ترٍج، {ل ع لَّه مم يـ عمرِف ونـ ه 

ا} متعلقة بـ {ِإذ ا}،{انـمق ل ب وا ، (3)، وفتيته وفتيان مجع فىت{انـمق ل ب وا}، ِإىل  متعلق بـ{يـ عمرِف ونـ ه 

، {ر ج ع وا}متعلق بـ {ِإىل  }العامل فيها قالوا، ( 4)ملا ظرف {ر ج ع وا ِإىل  أ بِيِهمم قالوافـ ل مَّا }

ف أ رمِسلم م ع ن ا }، (5){م ِنع  }اسم ما مل يسم فاعله يف  {المك يمل  }، {م ِنع  } متعلق بـ {ِمنَّا}

ت لم  ان ا ن كم متعلق بـ  {م ع ن ا}قطع،  الااء جواب ما أخربوا به من منع الكيل، وألف أرسل ألف {أ خ 

ت لم }، {ف أ رمِسلم }نصب بـ  {أ خ ان ا}أرسل،  جواب األمر، واألصل نكتيل على وزن  {ن كم
ناتعل، فلما حتركت الياء واناتح ما قبلها قلبت ألاا فصار نكتال، فلما جزمت الالم جلواب األمر 

الالم  {ِإنَّا ل ه  حل  اِفظ ون  و  }، (6)وسكنت وقبلها األلف ساكنة حذفت األلف اللتقاء الساكنني

 متعلق بـ {عليه}، (8)حرف استاهام فيه معىن الناي بتقرير وتوبيخ {ه لم }، (7)متعلقة بـ حافظون

                                                           

وأبو  ،وأبو عمرو ،ونافع ،ابن كثري قرأ القراءة املتواترة )اجلمهور(. وقال لاتيته ،( يف األصل"لاتيته" وذل  حسب قراءة اإلمام1)
 بكر عن عاصم. يستااد منها يف الدراسة

ع  2)  ل وا{.( يف )د( زيادة" }يِف رِح اهلِِمم{  متعلق بـ }اجم

 .14/233 ،مرجع سابق ،تهذيب اللغة ،. األزهري اهلروي8/137 ،مرجع سابق ،العين ،( الاراهيدي3)
 .10/163 ،مرجع سابق ،. البقاعي3/713 ،مرجع سابق ،. أبوحيان1/185 ،مرجع سابق ،(  ابن عطية4)
 .13/19 ،مرجع سابق ،. صايف5/320 ،مرجع سابق ،(  أبو حيان5)
 .2/95 ،مرجع سابق ،. الدعاس2/535 ،رجع سابق(  أبو شامة،م6)
 .2/95 ،مرجع سابق ،.الدعاس2/377 ،مرجع سابق ،إعراب القرآن(  النَّحَّاس، 7)
خالد بن عبد اهلل بن أيب  ،. األزهري الوقاد14/188 ،مرجع سابق ،.فخر الدين الرازي3/340 ،مرجع سابق ،( الواحدي8)

 شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو، ،هـ(905بكر بن حممد اجلرجاوي  املصري )ت: 
 .1/275 ،م(2000-هـ1421 ،)بريوت: دار الكتب العلمية ،1ط



 يوسف سورةتحقيق                        الَحوفي لإلمام القرآن علوم في البرهان
 

 249

ا أ ِمنمت ك مم ع ل ى أ ِخيهِ }إجياب،  {ِإالَّ  } ،{آ م ن ك مم } متعلقة بـ أمن، ( 1)الكاف للتشبيه {ك م 

ا أ ِمنمت ك  }والتقدير إال أمًنا  يـمر  }، {آ م ن ك مم }متعلقة بـــ  {ع ل ى}، {مم ع ل ى أ ِخيهِ ك م  ف اللَّه  خ 

اِفظًا اِفظًا} ابتداء وخرب، و {ح  اِفظًا}نصب على التمييز و {ح  ، جيوز أيضا أن يكون متييزاً، {ح 

 ابتداء وخرب. {و ه و  أ رمح م  الرَّامِحِني  }، والااء جواب لالستاهام (2)وأن يكون نصب على احلال

 القوُل في القراءة :

ي انِهِ } (3)قرأ محزة والكسائي    ، ومها (4)بألف ونون، الباقون بتاء من غري ألف ونون {و ق ال  لِِاتـم

ي ة  ِإىل  }مجعان مثل: غلمان وغلمة، وصبيان وصبية، وشاهد احلذف أهنم فتية:  ِإذم أ و ى المِاتـم

هلل كذل ، وألن امللوك تأمر عبيدها باألمر وإن وشاهد اإلثبات: أهنا يف مصحف عبد ا (5){المك همفِ 

ان ا يكتل}مل تنِو له مجيعهم. قرأ محزة والكسائي  بالياء توضع، الباقون بالنون، فالنون على  {أ خ 
والثاني: : اناراده بالكيل لقربه من الاعل. أحدهاوجه دخوهلم معه يف الكيل، والياء حيتمل وجهني: 

، أو حتتمل {ف ِإنم مل م ت أمت وين بِِه ف ال  ك يمل  ل ك مم ِعنمِدي}عليه قوله تعاىل: اشرتاكهم فيه كالنون، ويدل 

يـمر  } يكتل معنا. قرأ محزة والكسائي وحاص {أ خ ان ا}على التقدمي والتأخري، والتقدير: فأرسل  خ 

                                                           

 .2/298 ،مرجع سابق ،. أبو حيان1/318 ،مرجع سابق ،( ابن عطية1)
مرجع  ،. النساي9/224 ،مرجع سابق ،. القرطيب18/479 ،مرجع سابق ،( كذا يف األصل وفيها تكرار. فخر الدين الرازي2)

 .2/191 ،سابق
 .2/295مرجع سابق، ،النشر في القراءات العشرومل يذكر املؤلف حاصاً وروايته كذل . ابن اجلزري ،  (3)
كتاب السبعة في   .ابن خالويه،2/207 ،مرجع سابق ،إعراب القرآن. النَّحَّاس، 349( ابن جماهد، مرجع سابق، ص4)

 .196سابق، صمرجع  القراءات،
 .10اآلية:  ،( سورة الكهف5)
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اِفظًا قدير: خري ، فاحلذف على املصدر، والنصب على التمييز، والت(1)بألف، الباقون بغري ألف {ح 
حاظا منكم، وقيل على احلال واإلثبات، على أنه اسم الااعل ونصبه على احلال، والتقدير: خري 

 ، وجيوز أن يكون متييزا على تقدير: خريكم حافظا.(2)شيء وله يف حال حاظه

 القوُل في المعنى والتفسير :

لكل واحد  ( 3)فأوقرم من الطعام ل يوسف إلخوته أباِعرهاملعىن واهلل أعلم يقول تعاىل: وملا محَّ    

كما أمحل لكم بعريًا آخر، فتزدادوا به محل   {ائـمت وين بِأ ٍخ ل ك مم ِمنم أ بِيك مم }منهم بعريه، قال هلم: 

ن أنزل ضياا على ناسه فال أخبسه أحدا، وأنا خري م   {أ ال  تـ ر ومن  أ ينِّ أ ويف المك يمل  } ،(4)بعري آخر

ائـمت وين بِأ ٍخ ل ك مم ِمنم } وقوله: ،(6)، قال جماهد: أنا خري من يضيف مبصر(5)ياكمهبذه البلدة، فأنا أض

 .(7)قال قتادة: يعين بنيامني وهو أخوه ألبيه وأمه {أ بِيك مم 

أي: هذا قول يوسف إلخوته  {ف ِإنم مل م ت أمت وين ِبِه ف ال  ك يمل  ل ك مم ِعنمِدي و ال  تـ قمر ب ونِ } وقوله تعالى: 
 .(8)إمل تأتوين بأخيكم من أبيكم فليس لكم عندي طعام أكيله لكم، وال تقربوا بالديف

                                                           

. ابن زجنلة، مرجع 197مرجع سابق،ص ،كتاب السبعة في القراءات. ابن خالويه،350( ابن جماهد، مرجع سابق،ص1)
 .1/336سابق،
 ( كذا يف األصل ولعل الصواب خري شيئ له يف حال حاظه.2)

 .5/289 ،مرجع سابق ،ظور( أوقر فالن الدابة إيقارا: محلها محال ثقيال. ابن من3)
 .16/154 ،مرجع سابق ،( ابن جرير4)
 .13/334 ،مرجع سابق ،( ابن جرير5)
 .5/235 ،مرجع سابق ،. الثعليب2/332 ،مرجع سابق ،. ابن أيب ز م ِنني16/155 ،مرجع سابق ،( ابن جرير6)
 .7/2163 ،مرجع سابق ،( ابن أيب حامت7)
املرجع السابق.  ،.ولكن بلاظ )بلدي(.الثعليب7/2163،2164 ،مرجع سابق ،يب حامتاملرجع السابق. ابن أ ،( ابن جرير8)

 .5/3592 ،مرجع سابق ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،القيسي
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أي: قال إخوة يوسف ليوسف سنراود أباه ونسأله أن  {ق ال وا س نـ ر اِود  ع نمه  أ ب اه  } وقوله تعالى: 

املنازعة من القادر  ،جمتهدون، واملراودةو قلنا  ما {و ِإنَّا ل ا اِعل ون  }خيليه معنا حىت جنيء به إلي ، 
، (1)وفتيانه: غلمانه  ،بدعائه إىل ما يراد منه فعله، وأصل ذل  الطلب ومنه اإلرادة، وهي طلبه الاعل

: وقولُهُ ، (3)جعلت يف رحاهلم وهم ال يعلمون :، وقال ابن إسحا (2)أرزاقهم بضاعتهم :وقال قتادة

ألية علة أمر يوسف أن جيعلوا بضاعة إخوته يف  ، ويقال:(4)أي: يرجعون إيل {ل ع لَّه مم يـ رمِجع ون  }
: أن يكون خشي أن ال يكون عند أبيه دراهم، إذ كانت أحدها: (5)رحاهلم؟ قيل: حيتمل أوجها

أن  والثانيذل  منهم به، فأحب أن يرجع إليه ويتسع هبا أبوه.  (6)السنة سنة جدب وقحط، فيضر
فرده عليهم من حيث ال  ،انه مع حاجتهم إليهوإخو  ،أخذ مثن طعامه من والده ،ماو يكون رأى ل

وهو أن يكون أراد بذل  أن ال خيلاوه الوعد يف الرجوع إذا  الثالثيعلمون رده تكرما وتاضال، و
وجدوا يف رحاهلم مثن طعام قد قبضوه وملكه عليهم غريهم عوضا من طعامه، ويتحرجوا من 

 كون ذل  أدعى هلم إىل العودة إليه.إمساكهم من طعام قد قبضوه حىت يردوه على صاحبه، في

ت لم } وقوله تعالى:  ان ا ن كم أي:  {فـ ل مَّا ر ج ع وا ِإىل  أ بِيِهمم ق ال وا ي ا أ ب ان ا م ِنع  ِمنَّا المك يمل  ف أ رمِسلم م ع ن ا أ خ 

ت لم ي ا أ ب ان ا م ِنع  ِمنَّا المك يمل  ف أ رمِسلم م  }فلما رجع إخوة يوسف إىل أبيهم قالوا:  ان ا ن كم الكيل  {ع ن ا أ خ 

ان ا}فو  الكيل الذي كيل لنا، ومل ي كل لكل رجل منا إال ك يل بعري،  بنيامني يكتل {ف أ رمِسلم م ع ن ا أ خ 

  ،(7)من أن يناله مكروه يف ساره {و ِإنَّا ل ه  حل  اِفظ ون  }لناسه كيل بعري آخر زيادة على كيل أباعرنا، 
                                                           

 .7/2165 ،مرجع سابق ،. ابن أيب حامت2/504 ،مرجع سابق ،.البغوي16/157 ،مرجع سابق ،( ابن جرير1)
 املرجع السابق. ،( ابن أيب حامت2)

 املرجع السابق. ،املرجع السابق. ابن أيب حامت ،ن جرير( اب3)

 املرجع السابق. ،.الثعليب7/2165 ،مرجع سابق ،املرجع السابق. ابن أيب حامت ،( ابن جرير4)

 .2/501 ،مرجع سابق ،.البغوي16/158 ،مرجع سابق ،( ابن جرير5)
 ( يف )د( زيادة"أخوه أخذه".6)

 .13/229 ،مرجع سابق ،( ابن جرير7)
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ذكره  قال: وقال هلم يعقوب: إذا أتيتم مل  مصر فأقرؤه مين السالم،  كما روي عن السدي فيما
، وقال ابن إسحا : كان منزهلم فيما ذ كر يل (1)وقولوا له: إن أبانا يصلي علي  ويدعو ل  مبا أوليتنا

من ناحية  (3)باألوالج :من أرض فلسطني بغور الشام، وبعض يقول (2)بعض أهل العلم بالعربات
 .(5)شاء وإبل ،، وكان صاحب بادية(4)ن جشمالشعب أسال م

ا أ ِمنمت ك مم ع ل ى أ ِخيِه ِمنم قـ بمل  } وقوله تعالى:  أي: قال أبوهم  {ق ال  ه لم آ م ن ك مم عليه ِإالَّ ك م 
؟ وأصله (6)هل آمنكم على أخيكم من أبيكم إال كما أمنتكم على أخيه يوسف من قبله :يعقوب

اناً، ومنه قوله: االطمئنان، يقال: أِمنه يأم  ِن ه ائمِتم  ن ه يأممت  نًا وائـمت م  ن  أ م انـ ت ه  }م ن ه  أ مم . (7){فـ لميـ ؤ دِّ الَِّذي اؤممتِ 
وقد تضمنت اآليات البيان عما يوجبه صحة التدبري من الوفاء يف املكاييل وغريه من األمور للوصول 

ك ما دعى إليه احلكيم من حرمان احملبوب إىل املطلوب يف بلوغ غاية املأمول، والبيان عما يوجبه تر 
عليه السالم بإخوته حني دعاهم إىل ما دعاهم إليه، والبيان  -من حياته وبعدمه كما فعل يوسف

عما يوجبه طاعة الداعي فيما دعا إليه من العزم على االجتهاد يف كون ما أحب وفعل ما أراد، 
صاحبه ابتغاء اخلري من قبله السيما إذا تلطف يف والبيان عما يوجبه اإلحسان من طلبه بالرجوع إىل 

وقوعه على أحسن وجوهه، والبيان عما يوجبه التلطف يف وقوع األمر من الدعاء إليه مبا يف تركه من 
الضرر ويف فعله من الناع مع تضمن السالمة من مكروه يف العاقبة، والبيان عما يوجبه حال املتهم 

                                                           

إىل قوله: " فال  7/2166،2165 ،مرجع سابق ،.ابن أيب حامت1/349،350 ،يف تارجيه ،مرجع سابق ،( أخرجه ابن جرير1)
 تقربوا بالدي ".

 . 3/632 ،مرجع سابق ،. ياقوت احلموي16/159 ،مرجع سابق ،( ابن جرير2)

 .1/407 ،مرجع سابق ،.ياقوت احلموي3/84 ،مرجع سابق ،املرجع السابق.املاوردي ،( ابن جرير3)
. 2/267 ،مرجع سابق ،( يف )د( "حسم". ولعل الصواب" ِحسمم ى" وليست "جشم": أرض ببادية الشام. ياقوت احلموي4)

 .7/2165 ،مرجع سابق ،ابن أيب حامت
 .7/2166 ،مرجع سابق ،( ابن أيب حامت5)
 .16/160 ،مرجع سابق ،( ابن جرير6)
 .283اآلية:  ،( سورة البقرة7)
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ا كان مما يوحش منه وقلة االئتمان له فيما يستودعه ملِ  ،يقوله من ناور الناس عما أمر سلف  من 
 ويصرف عنه. 

:  القوُل في الوقف  والتمام 

يـمر  المم نمزِِلني  }    ل ع لَّه مم }، (3)كاف  {ل ا اِعل ون  }، (2)حسن {و ال  تـ قمر ب ونِ }، (1)كاف  {و أ ن ا خ 

 .(6){رمح م  الرَّامِحِني  أ  }، وكذا (5)حسن {حل  اِفظ ون  }، (4)كاف{يـ رمِجع ون  

 وقولُُه عز وجل: 

ٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ  ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ژ    

ڃ ڃ ڃ  چ چ چ     چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   ڌ ڎ ڎ ڈ 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ک ک کگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ   ڱ ڱ ں ں 

ڻ ڻ   ڻ ڻ ۀ ۀ ہ    ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ   ڭ  ڭ    ڭڭ ۇ 

ې ې  ى  ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

                                                           

 ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،. قال: صاحل األنصاري328ص  ،مرجع سابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،الداين (1)
 .195ص  ،مرجع سابق ،. قال: كاف لالبتداء بالشرط األمشوين195ص  ،مرجع سابق

 رجع السابق.امل ،املرجع السابق. قال: كاف األمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،( وكذا األنصاري2)

 املرجع السابق. ،. األمشوينالسابق املرجع ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،( األنصاري3)

 املرجع السابق. ،املرجع السابق. األمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،( األنصاري4)

 املرجع ،لتلخيص ما في المرشد المقصد ،املرجع السابق. األنصاري ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،( قال: كاف الداين5)
 املرجع السابق. ،. وكذا األمشوينالسابق

املرجع  ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجع السابق.األنصاري ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،( قال: كاف الداين6)
 املرجع السابق. ،السابق.وكذا األمشوين
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ى ائ ائ ەئ     ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی    

  ژی 

 "ملا"جواب  {و ج د وا} ،{فـ ت ح وا}متاعهم نصب بـ {فـ ت ح وا م ت اع ه مم } (1)ظرف {و ل مَّا}   

فعل ما مل  {ر دَّتم }، {ر دَّتم إِل يمِهمم }، {و ج د وا} نصب بـ {ِبض اع تـ ه مم }وهو العامل فيها، 

، {ر دَّتم }متعلق بـ {إِل يمِهمم {}ر دَّتم }اسم ما مل يسم فاعله مضمر يف يسم فاعله و 

م ا عمل فيه يف موضع احلال من البضاعة و {ر دَّتم }و
، والتقدير مردودة إليهم، واألصل يف (2)

ردت: رددت نقلت حركة الدال إىل الراء، مث أدغمت هذا على قراءة من يكسر الراء، واجلماعة تقرأ 
، (3)ا مل يسم فاعله، واألصل على قراءهتم رددت، فحذفت الكسرة من الدال لإلدغامبالضم على م

 استاهام، والتقدير: أي شيء نبغي، فـ{م ا} {م ا نـ بمِغي}، {ر دَّتم }متعلقة بـ {إِل يمِهمم }

ِذِه ِبض اع تـ ن ا}، {نـ بمِغي}بـ ( 4)يف موضع نصب {م ا} ن ا}ابتداء وخرب،  {ه  مثل  {ر دَّتم إِل يـم

ن ا}ما تقدم، و ، والتقدير: ما نبغي (5)نايا {م ا}، وجيوز أن يكون {ر دَّتم }   متعلق بـ {إِل يـم

ل ن ا}شيئا،  ري  أ هم  ، (6)مجلة معطوفة على مجلة، ويقال: ماره ميريه مريا ومرية {و منِ 

                                                           

 .10/163 ،مرجع سابق ،. البقاعي3/713 ،ع سابقمرج ،. أبوحيان1/185 ،مرجع سابق ،(  ابن عطية1)
التبيان في إعراب  ،. العكربي13/233 ،مرجع سابق ،. ابن جرير2/208 ،مرجع سابق ،إعراب القرآن ،( النحاس2)

 .2/737 ،مرجع سابق ،القرآن
 .  1/2589 ،مرجع سابق ،. السمني6/295 ،مرجع سابق ،.أبو حيان5/236 ،مرجع سابق ،( الثعليب3)

ا التَّأمِويِل ك ان  يـ و جِّه ه  قـ ت اد ة .الثعليب 13/232 ،مرجع سابق ،( ابن جرير4)  .5/236 ،مرجع سابق ،و ِإىل  ه ذ 
 .2/737 ،مرجع سابق ،التبيان يف إعراب القرآن ،( العكربي5)
اً 6) ريه م ريم . و ق ال  اللَّيمث: املِئمرة: العدأ ي ط عام.و ِمنم  ،ةمِبري ِإذا أ ت اه   ،( و ق ال  األصمعي : ي قال: مار ه مي   ة .و اه ي قال: م ا ِعنمده خ ريم وم ريم

اءرةً  عها: املِئ ر.وماء رمت  ب ني المق ومم مم  ل. ،أ ي عاد يمت ب ينهم.ق ال ه أ ب و زيد. أ ب و ع بيد ،ومج   ع ن المكس ائي: املِئمرة: الذَّحم
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و حن ما ظ  }، (3)واحلقد (2)أي: وال ناع، واملئرة باهلمز: اإلحنة (1)ويقال: ما عند فالن خري وال مري

ان ا ل ن ا}معطوف على {أ خ  ري  أ هم ابتداء  {ذ ِل   ك يمل  ي ِسري  {}و نـ زمد اد  ك يمل  ب ِعريٍ }، وكذا {و منِ 

، {أ رمِسل ه  }متعلق بـ {م ع ك مم {}ل نم }نصب بـ {أ رمِسل ه  {}ك يمل  } نعت لـ{ي ِسري  } وخرب، و

، وعالمة النصب: حذف {تـ ؤمت ونِ }لـ  ةغاية ناصب {ح ىتَّ }، {ح ىتَّ تـ ؤمت وِن م ومثًِقا ِمن  اللَّهِ }

 {ِمن  اللَّهِ } {ل ت أمتـ نَّيِن } ماعول ثان لـ {م ومثًِقا}، (4)النون، والنون املوجودة مزيدة مع ياء الناس

متعلق  {بِهِ } ،(5)مؤكد بالنون الشديدة، والالم الم قسم {ل ت أمتـ نَّيِن ِبهِ }، {تـ ؤمت ونِ } متعلق بـ
                                                                                                                                                                                     

عه ا: ِمئ ر. و ق ال  اللَّيمث: امتأر فالن   ن و مج  ت قد ع ل يمِه. األزهري اهلروي ،على فال  .  15/214 ،مرجع سابق ،هتذيب اللغة ،أ ي احم
ت: أمحد بن سعيد  إسفار الفصيح، ،هـ(433حممد بن علي بن حممد )ت:  ،أبو سهل اهلروي 2/187 ،مرجع سابق ،اجلوهري

إكمال  ،. ابن مال 11/22 ،هـ (1420 ،مية)املدينة املنورة: عمادة البحث العلمي باجلامعة اإلسال ،1ط ،بن حممد قشاش
 2/703 ،م(1984هـ 1404 ،)مكة املكرمة: جامعة أم القرى ،1ط ،ت: سعد بن محدان الغامدي ،األعالم بتثليث الكالم

ت: حممد  ،األمثالهـ( جممع 518أبو الاضل أمحد بن حممد بن إبراهيم )ت:  ،. امليداين1/237 ،مرجع سابق ،( ابن رفاعة1)
)مؤسسة  ،ت: حممد الدايل ،أدب الكاتب )أو( أدب الكت اب ،. ابن قتيبة2/286 ،)بريوت: دار املعرفة( ،الدين عبد احلميد حمىي

-هـ1419 ،)بريوت: دار الكتب العلمية ،1ط ،ت: حممد باسل عيون السود ،أساس البالغة ،. الزخمشري1/3 ،الرسالة(
 . 1/456 ،(م1998

ن ة   (2) نة  و  ،الشِّحم ،  ،اإِلحم قمد ،  ،والضَّم د  والو غمر  ض ِغن  . و و ِغر  صدر ه يـ ومغ ر  . ِإح ن   واجلميع ،آح ن  على الرجل أحنو  أ ح نمت  وقد و احلِم
او ة  . ض غ ناً وِضغمناً  ي ضمغ ن   ل  والع د  ز ِة: الذَّحم  د مِّن لِلصَّ  ،و مج مع ه ا ِمئـ ر   ،املِئـمر ة ، بِاهلم مم

قمد  امل ممنة: احلِم ِر والدِّ تقول: منها:  ،ِدممنمثله ومجعها دم
نةِ لشحناء. اعلى الرجل. شاحنت الرجل مشاحنة من  ود ِمنمت نمت ه م ؤ احنًة ِمن  اإِلحم ت: حممد  ،الجراثيم ،. ابن قتيبة الدينوريوآح 

قمدِ باب  ،الثقافة( )دمشق: وزارة ،قدم له: الدكتور مسعود بوبو ،جاسم احلميدي  .1/427 ،غضبِ وال الضِّغمنِ و  احلِم
 ،تهذيب اللغة ،. األزهري اهلروي2/157 ،مرجع سابق ،. اجلوهري42ص ،مرجع سابق الجراثيم، ،( ابن قتيبة الدينوري3)

 .1/448 ،مرجع سابق ،. ابن دريد15/214 ،مرجع سابق
ال تنصب بناسها بل  "حىت" . وهذا على مذهب الكوفيني. أما البصريون فريون: أنَّ 413/ 1مرجع سابق،  سيبويه،( ينظر:4)

 . 1/243 ،مرجع سابق ،. اخلراط5/19،18 ،مرجع سابق ،. درويش1/426 ،مرجع سابق ،تنصب بـ"أن" مضمرة. ابن السراج

 ،مرجع سابق ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،. الزخمشري2/737 ،مرجع سابق ،التبيان يف إعراب القرآن ،( العكربي5)
2/487. 
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يف موضع  {أ نم } {أ نم حي  اط  ِبك مم }إستثناء،{ِإالَّ }و{ِإالَّ أ نم حي  اط  ِبك مم {}ل ت أمتـ نَّيِن }بـ

على املاعول له  {أ نم }بكم، وجيوز أن ينصب  (1)اإلحاط {ِإالَّ }نصب باالستثناء، والتقدير: 

يف موضع اسم ما  {مم ِبك  }كما تقول: ما يأتيين إال ألخذ الدراهم، ( 2)بتقدير: اإلتيان أو اإلحاطة

، واهلاء {آ تـ ومه  }ماعول ثان لـ {آ تـ ومه  } نصب بـ {فـ ل مَّا آ تـ ومه  م ومثِق ه مم }مل يسم فاعله يف حياط، 

اخلرب،  {و ِكيل  }رفع باالبتداء، و {اللَّه  }اسم {ق ال  اللَّه  ع ل ى م ا نـ ق ول  و ِكيل  }ماعول أول، 

مبعىن الذي، وإن شئت كانت مع نقول مبنزلة  {م ا}و{يل  و كِ } متعلق بـ {ع ل ى م ا نـ ق ول  }و

خ ل وا}متعلق بـ {ِمنم ب اٍب و اِحدٍ } .(3)املصدر أي: على قولنا  {ِمنم أ بـمو اٍب م تـ ا رِّق ةٍ }، وكذا {ت دم

ءٍ }، {أ بـمو ابٍ }نعت لـ {م تـ ا رِّق ةٍ }ادخلوا،  متعلق بـ  {م ا{}و م ا أ غميِن ع نمك مم ِمن  اللَِّه ِمنم ش يم

ءٍ {}أ غميِن }متعلق بـ {ع نمك مم }حرف ناي،  زائدة للتوكيد يف موضع نصب،  {ِمنم {}ِمنم ش يم

م  ِإالَّ لِلَّهِ }. (4)أي: ما أغىن عنكم شيئا م  }مبعىن ما و {ِإنِ {}ِإِن احلم كم رفع باالبتداء  {احلم كم

متعلق  {عليه} {تـ و كَّلمت   عليه}يف موضع اخلرب متعلق مبعىن االستقرار  {لِلَّهِ }و

، والالم الم أمر، {فـ لمي تـ و كَّلِ }متعلق بـ  {و عليه{}و عليه فـ لمي تـ و كَِّل المم تـ و كِّل ون  {}تـ و كَّلمت  }بـ

ِمنم }ظرف،  {و ل مَّا{}و ل مَّا د خ ل وا ِمنم ح يمث  أ م ر ه مم أ ب وه مم }، "يتوكل"رفع بـ {المم تـ و كِّل ون  }

م ا  } ،(5)مبنية على الضم مضافة إىل اجلملة {ح يمث  }و{د خ ل وا}متعلقة بـ {ِمنم {}ح يمث  

                                                           

 .أعلم واهلل الناسخ من سقط ولعله املعىن لسيا " اإلحاطة" والصواب" مربوطة تاء" بدون" إلحاطا" األصل يف كذا (1)
 .1/243/438 ،مرجع سابق ،( اخلراط2)
 .2/96 ،مرجع سابق ،.الدعاس2/510مرجع سابق ،.اخلراط2/208 ،مرجع سابق ،إعراب القرآن( النحاس 3)
 .2/511 ،مرجع سابق ،.اخلراط13/26 ،مرجع سابق ،.صايف2/738 ،ابقمرجع س ،التبيان في إعراب القرآن ،( العكربي4)
 .1/1480 ،مرجع سابق ،. األبياري1/287 ،مرجع سابق ،( اخلراط5)
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ءٍ   {اللَّهِ  ِمن  }{يـ غميِن }بـ ،عنهم متعلق،حرف ناي{م ا{}ك ان  يـ غميِن ع نـمه مم ِمن  اللَِّه ِمنم ش يم

ءٍ }كذل    {ِإالَّ ح اج ةً }والتقدير: ما كان يغين عنهم من اهلل شيء،( 1)زائدة {ِمنم {}ِمنم ش يم

ةً }يف موضع النعت لـ ،{يف {}يف نـ امِس يـ عمق وب  } ،(2)ء منقطعاستثنا متعلقة مبعىن  {ح اج 

ا}االستقرار، وكذا  و إِنَّه  ل ذ و }عامل يف ملا،  ،، وما دل عليه املعىن{ح اج ةً } نعت لـ ،{ق ض اه 

ن اه   ن اه  ِلم ا ع لَّ }الم توكيد يف موضع خرب إن ،  {ل ذ و}مستأنف،  {ِعلمٍم ِلم ا ع لَّمم متعلق بـ  {مم

ثـ ر  النَّاِس ال  يـ عمل م ون  }حرف توكيد، {و ل ِكنَّ }ِعلمم، وما مبعىن الذي،   اسم لكن وخربها.{أ كم
 القوُل في المعنى والتفسير :

و ج د وا }املعىن واهلل أعلم وملا فتح إخوة يوسف متاعهم الذي محلوه من عند يوسف،    

ِذِه }قالوا ألبيهم: ماذا نبغي؟  {ر دَّتم إِل يمِهمم }منه،  هلذي اكتالو أي: مثن الطعام ا {ِبض اع تـ ه مم  ه 

ن ا والتقدير: أي  ممنهم لناسه مبا صنع هبم يف رد بضاعتهم إليه (4)يبتناطب (3){ِبض اع تـ ن ا ر دَّتم إِل يـم

ري  أ  } وقوله: ،(5)شيء نبغي وراء هذا؟ إن بضاعتنا ردت إلينا، وقد أوىف لنا الكيل ل ن او منِ  أي:  {هم
  .(6)ونطلب ألهلنا طعاما فنشرتيه هلم، يقال: مار أهله ميريهم مريا

                                                           

 .1/439 ،مرجع سابق ،. اخلراط7/21 ،مرجع سابق ،( األلوسي1)
 .1/742 ،مرجع سابق ،.ابن جزي4/25 ،مرجع سابق ،. ابن عطية2/336 ،مرجع سابق ،إعراب القرآن( النَّحَّاس، 2)
 .2/342 ،مرجع سابق ،مقاتل (3)
 . واهلل تعاىل أعلم. 16/161 سابق، مرجع جرير، ابن" الستقامة املعىن ولثبوته عند  ت طمِييًبا كذا باألصل ولعله "  (4)

 .7/2166 ،مرجع سابق ،( ابن أيب حامت5)
إمساعيل بن القاسم بن  ،ما رهم ميريهم مريا. أبو علي القايل من قوهلم: ،. واملري: العطية16/162 ،مرجع سابق ،( ابن جرير6)

عين بوضعها وترتيبها: حممد األمالي= ذور األمالي= النوادر  ،هـ(356عيذون بن هارون بن عيسى بن حممد بن سلمان )ت: 
 .1/116 ،م(1926-ه1344 ،)دار الكتب املصرية ،2ط ،عبداجلواد األصمعي

 .3/1008 ،مرجع سابق ، ت ِاسري اآلِي والسُّو رد رمج  الدُّرر يف ،اجلرجاين
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 (: 2)قال الشاعر ،(1)إذا محل الطعام هلم من بلد إىل بلد

 متى يأتي غ َياُثَك من تُغ يثُ  *** فمكثَت حواًل  (3)بعثتك مائًرا

محل بعري يكال لنا آخر من إبلنا،  (4) أخينا لناالذي ترسله معنا، ونزداد على {و حن ما ظ  أ خ ان ا} 

 .أي: محل يسري {ذ ِل   ك يمل  ي ِسري  }

أي: قال يعقوب لبنيه: لن أرسل  {ل نم أ رمِسل ه  م ع ك مم ح ىتَّ تـ ؤمت وِن م ومثًِقا ِمن  اللَّهِ } وقوله تعالى:

به من ميني  (5)أي: تعطوين امليثا ، وهو ما يوثق {ح ىتَّ تـ ؤمت ونِ }أخاكم معكم إىل مل  مصر، 

                                                           

 .3/441 ،مرجع سابق ،معاني القرآن الكريم ،( النحاس1)
: قاله العامري ... فذكرا هذا البيت.وكذا نسبه 9/6424 ،مرجع سابق ،واحلمريي ،1/289 ،مرجع سابق ،( قال اجلوهري2)

وقيل: هو لعائشة بنت سعد بن  ،: قاله العامري5/313 ،ع سابقمرج ،. وقال الزبيدي2/174 ،مرجع سابق ،إليه ابن منظور
 أيب وقاص.  

هم: املري ة  ج ل ب الطَّع امِ فائدة( 3) تار ون  ،: مري: املري ة : الطعام  مي متار ه اإِلنسان. ابمن  ِسيد  ِذيِب: جل ب الطَّع اِم لِلمبـ يمِع؛ و ه مم مي  و يِف التـَّهم
ري ون غ يـمر   اً أل ناسهم وميِ  بة ل يمس  جِبمم  ،ه مم م ريم : ج ال   يَّار 

 يَّار : جالب  املري ة. وامل
اً واممتار  هل  مم. وامل ري هم م ريم ِع م يَّار ِإمنا و ق دم م ار  عيال ه وأ هل ه ميِ 

: م ا ِعنمد ه  خ ريم و ال  م ريم و ِمنمه  يـ ق   ،ه و  مج مع  مائٍِر. األ صمعي: يـ ق ال  مار ه مي ور ه ِإذا أ تاه مبِري ة أ ي ِبط ع امٍ  ِتيار  ِمثل ه ،ال  و مج مع  املائِر  ،واالمم
: حن من  نـ نمت ِظر  م يَّار ت نا وم يَّار نا. و يـ ق ال  للرُّفمقة الَّيِت تـ نـمه ض  ِمن  المب اِدي ِة ِإىل الق رى لِت   ،وم يَّار ة  ِمثمل  ر جَّالةٍ  ،م يَّار  ِمثمل  ك اَّارٍ  تار: م يَّار ة . يـ ق ال  مم
 و يف احلم ِديِث: 

ال  يـ ؤمخ ذ  ِمنـمه ا زكاة  أل هنا ع واِمل .  ،يـ عميِن اإِلبل الَّيِت حت مم ل  ع ل يـمه ا المِمري ة  و ِهي  الطَّع ام  و حن مو ه  ممَّا جي مل ب  لِلمبـ يمعِ  ،"واحل م ول ة املائِر ة  هل  مم الِغية "
ري    .5/188 ،مرجع سابق ،هم ِإذا أ عطاهم المِمري ة . ابن منظورو يـ ق ال  مار هم ميِ 

تنوير  ،. الاريوزآبادى13/233 ،مرجع سابق ،ابن جرير " الستقامة املعىن ولثبوته عندأمحالنا كذا باملخطوط ولعل الصواب"  (4)
 .1/200 ،)لبنان: دار الكتب العلمية( ،المقباس من تفسير ابن عباس

 والتيقظ التعقل على العقالء حتمل يشاء واملصائب ما يقدر-تعاىل-والرب ،أحكام هلا : األقدارفائدة( يف )د( "تؤتوا". 5)

 .1/652 ،مرجع سابق ،نصر واهلاليل .القادمة يف املرات واالحتياط
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أي: حييط جبميعكم ماال تقدرون على أن  {ِإالَّ أ نم حي  اط  ِبك مم }بأخيكم  {لت أمتـ نَّيِن }، (1)وعهد
أي: على التحديد، قال  ةحاطإتؤتوين به، وأصله ضرب السور حول الشيء، ومنه يقال: يعلمه علم 

قال ابن إسحا : إال أن و ، (2)طيقوا ذل إال أن تغلبوا حىت ال ت {ِإالَّ أ نم حي  اط  ِبك مم }قتادة: 
، ويقال (4)، والوكيل: القائم بالتدبري(3)يصيبكم أمر يذهب بكم مجيعا، فيكون ذل  عذرا لكم عندي

قال موثقا من اهلل وإمنا املوثق من أناسهم؟ قيل ذل : ألن املعىن م و ثَّقًا من جهة إشهاد اهلل، أو  ملِ 
 مبا ال جيوز حله. (5)القسم باهلل، واملوثق بالعقد

خ ل وا ِمنم ب اٍب و اِحدٍ } وقوله تعالى: أي: قال يعقوب لبنيه: ال تدخلوا مصر  {و ق ال  ي ا ب يِنَّ ال  ت دم
ألهنم كانوا رجاال، هلم مجال  من طريق واحد، وادخلوها من أبواب متارقة، وذكر أن قوله ذل  هلم:

، (6)، فأمرهم أن يارتقواالعني   ولد رجل واحدٍ  ، فخاف عليهم إذا دخلوا من طريق واحد وهميئةوه
: وقولُهُ وابن إسحا ،  ،والسدي ،وحممد بن كعب القرظي ،معىن ذل : عن قتادة وابن عباس يرو 

ءٍ } يقول: وما أقدر أن أدفع عنكم من اهلل من شيء من قضاء  {و م ا أ غميِن ع نمك مم ِمن  اللَِّه ِمنم ش يم

م  ِإالَّ لِلَّهِ }، (7)ه نافذءء صغري وال كبري، ألن قضااهلل الذي قضاه عليكم من شي أي: ما  {ِإِن احلم كم
القضاء واحلكم إال هلل دون كل ما سواه، على اهلل توكلت فوثقت به فيكم ويف حاظكم حىت يردكم 

                                                           

 .7/2167 ،مرجع سابق ،.ابن أيب حامت16/163 ،مرجع سابق ،. ابن جرير398ص  ،مرجع سابق ،( جماهد1)
 . 7/2167 ،مرجع سابق ،.ابن أيب حامت16/164 ،مرجع سابق ،عن قتادة. ابن جرير 1/325 ،مرجع سابق ،( عبدالرزا 2)

 .2/621 ،مرجع سابق ،. الواحدي7/2167 ،مرجع سابق ،. ابن أيب حامت13/236 ،مرجع سابق ،( ابن جرير3)
آخر -ر ابن فورك من أول سورة المؤمنونتفسي ،هـ(406)ت:  ،أبو بكر حممد بن احلسن األنصاري األصبهاين ،( ابن فورك4)

 ،(م2009-ه1430 ،)السعودية: جامعة أم القرى ،1ط ،دراسة وت: عالل عبد القادر بندويش )ماجستري( سورة السجدة،
 .3/47 ،مرجع سابق ،. السمعاين أبو املظار2/80
 ستقامة املعىن.( الكلمة فيها طمس ويف اهلامش صوهبا الناسخ بكلمة "بالعقد" ولعلها الصواب ال5)

 . 2/502 ،مرجع سابق ،.البغوي7/2169 ،مرجع سابق ،.ابن أيب حامت16/165 ،مرجع سابق ،( ابن جرير6)

 الكثرة إن ،الكوين القدر من بالعني اإلصابة أن كما من القدر وهذا ،واحليطة احلذر أخذ منه يلزم العني من : اخلوففائدة (7)

 .1/661 ،مرجع سابق ،وحده.نصر واهلاليل اهلل هو احلاكم إن ،بالعني اإلصابة أسباب من واجلمال
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أي: فوضت  {عليه تـ و كَّلمت  }إيل وأنتم ساملون معافون ال على دخولكم مصر من أبواب متارقة، 

 .(1)أي: وإىل اهلل فلياوض املاوضون أمورهم {و عليه فـ لمي تـ و كَِّل المم تـ و كِّل ون  }أمري، 

أي: وملا دخل ولد يعقوب من حيث أمرهم  {و ل مَّا د خ ل وا ِمنم ح يمث  أ م ر ه مم أ ب وه مم } وقوله تعالى: 

ي حتمه من شيء، إال أهنم قضاء اهلل الذ{ ِمن   ع نـمه مم  م ا ك ان  يـ غميِن }أبوهم من أبواب متارقة، 
من طر  متارقة مما كان خياف عليهم بدخوهلم من طريق واحد من  (2)قضوا وطراً ليعقوب من دخوهلا

وابن  ( 3)توا من قبل ذل ، أو ناهلم من أجله مكروه، قال جماهدالعني، فاطمأنت ناسه أن يكونوا أ  
، (5)ذو حاظ ملا استودعناه صدره من العلم، وقيل: إنه ل(4)عباس: وإن يعقوب لذو علم لتعليمنا إياه

ثـ ر  النَّاِس ال  يـ عمل م ون  } أي: ولكن كثريا من الناس غري يعقوب، ال يعلمون ما يعلمه  {و ل ِكنَّ أ كم
يعقوب. وقد تضمنت اآليات: البيان عما يوجبه الدعاء إىل طاعة  احملسن بني الذكر إلحسانه فيما 

ن باإلنسان النايس من ظه وأهل له، والبيان عما يوجبه القيق بأوىل وخريه الذي يرجى إذ هو ح
االمتناع بإرساله إىل من طلبه إال بعد امليثا  على من أصحبه إياه أن يرده إليه إال أن يأتيه ما ال قبل 
له به وال يطيق االمتناع منه، والبيان عما يوجبه االحتياط يف ناي مكروه العني واحلسد من تاريق ما 

ذل  إىل اهلالك، والبيان عما يوجبه إزالة  ىيكثر يف ناوس احلساد وكثري من الناس، حىت رمبا أدمجعه 
ما عمل إال ما له أن يعمله ومن ذكره بالعلم أنه ء ينىبتوهم اخلطأ على الربيء منه من وصاه مبا 

 ه.ولد تدبريمما جيري جمرى االحتياط يف  هن أمراً دار يف ناسه بلغأالذي قد وهب له و 

                                                           

 .16/166 ،لكن بلاظ: أمور هم املاوِّضون ،مرجع سابق ،(  ابن جرير1)
 ( يف )د( "دخوهلموها".2)

 .7/2169 ،مرجع سابق ،، ابن أيب حامت1/399 ،مرجع سابق ،( جماهد3)
 .7/2169 ،مرجع سابق ،(  ابن أيب حامت4)
 .7/2170 ،مرجع سابق ،. ابن أيب حامت13/240 ،مرجع سابق ،( ابن جرير5)
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:  القوُل في الوقف  والتمام 

ن ا}، و(1)حسن {ر دَّتم إِل يمِهمم }    حي  اط  }، وكذا (3){ي ِسري  }، وكذا (2)كاف  {ر دَّتم إِل يـم

ثـ ر  النَّاِس ال  }، وكذا (5)حسن{فـ لمي تـ و كَِّل المم تـ و كِّل ون  } ،{و ِكيل  }، و(4){ِبك مم  و ل ِكنَّ أ كم

 .(6){يـ عمل م ون  

 عزَّ وجلَّ: وقولُُه  

ی ی جئ حئ مئ ىئ  يئجب حب  خب   مب ىب يب جت حت خت مت ژ    

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ   ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ىت  

ٺ ٿ    ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ     ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ  ڦ ڦ 

ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ   ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

 ڌ            ڎ  ڎ ڈ ڈ  ژ ژ ڑ ڑ ک   کک ک گ گ      گ 

                                                           

 .194( قال األمشوين: كاف "منار اهلدى يف الوقف واالبتدا" ص 1)
. قال األمشوين: توضيح لقوهلم ما نبغي، 195ص ،مرجع سابق ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري ،( قال: ماهوم2)

 .195ص ،مرجع سابق،هذا الوقف وهلل احلمدفال يقطع منه، ويف هذا غاية يف بيان 
. قال: 328ص  ،مرجع سابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،. الداين335ص  ،مرجع سابق ،القطع واالئتناف ،( النحاس3)

 .السابق املرجع ،األمشوين .سابقالرجع امل ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،حسن. األنصاري
 املرجع ،. األنصاريالسابق املرجع ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،. الداينالسابق ملرجعا ،القطع واالئتناف ،( النحاس4)

 .السابق املرجع ،األمشوين ،. قال: حسنالسابق
. السابق المرجع ،. األنصاريالسابق المرجع ،. وكذا الداينالسابق املرجع ،القطع واالئتناف ،( قال: كاف النحاس5)

 .السابق املرجع ،األمشوين
 ،. وعند األمشوين كافالسابق املرجع ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،. األنصاريالسابق المرجع ،( قال: تام الداين6)

 .السابق املرجع
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آ و ى إِل يمِه }، {د خ ل وا}متعلق بـ {ع ل ى ي وس ف  }، {د خ ل وا}إىل (1)ظرف مضاف {و ل مَّا}  

، {أ خ اه  }فعل، أوهو فعل رباعي ألاه ألف قطع، وزنه  (2)جواب ملا وهو العامل يف ملا {أ خ اه  

واين آ، و (3)يقال: أوى فالن  فالناً، إذا ضمه إليه {آ و ى}متعلق بـ  {إِل يمهِ }، {آ و ى}نصب بـ 

بالقصر أوي اً، جلأ إليهى و آفالن يأوي إيواء إذا فعل ذل ، و موضع كذا، و 
 {ِإينِّ أ ن ا أ خ وك  } ،(4)

اخلرب، وجيوز أن يكون  {أ خ وك  }فاصلة، و {أ ن ا}مستأنف لوقوعه بعد القول، وجيوز أن يكون 

 {سم ف ال  تـ بمت ئِ }، {ِإينِّ }، واجلملة خرب {أ ن ا}خرب  {أ خ وك  }باالبتداء، و ارفع {أ ن ا}
ساً ئاس ابتئالااء جواب ما أخرب به من اإلخوة  و"ال" هني، وتبتأس تاتعل من البؤس يقال ابتأس يبت

 الباء متعلقة بـ {مب ا ك ان وا يـ عمم ل ون  }. (5)وهو احلزن واالبتئاس واالكتئاب واالغتمام نظائر يف اللغة

متعلق {جِب ه ازِِهمم }نظري ما تقدم،ملا  {فـ ل مَّا ج هَّز ه مم }، وما مبعىن الذي، {تـ بمت ِئسم }

ِل }، {ج ع ل  } نصب بـ {السِّق اي ة  }، و"ملا" جواب {ج ع ل  السِّق اي ة  } ،{ج هَّز ه مم }بـ يف ر حم

ا المِعري  }، {ج ع ل  } متعلقة أيضا بـ {يف }، {أ ِخيهِ  نعت ألي  {المِعري  }نداء مارد، و {أ يَـّتـ ه 

م اذ ا }، {أقبلوا}متعلق بـ {عليهم}مستأنف،  {ك مم ل س ارِق ون  ِإنَّ }والتقدير: يا أيتها العري، 

ِقد ون   ِقد ون  }ذا مبعىن: الذي  ما استاهام يف موضع رفع باالبتداء، و {تـ ام يف صلة الذي، وذا  {تـ ام

                                                           

 مة مضاف يف حاشية الصاحة وبعدها كلمة "العامل" ضرب عليها الناسخ.(كل1)

 . 6/302 ،مرجع سابق ،. أبو حيان18/486 ،مرجع سابق ،. فخر الدين الرازي3/271 ،مرجع سابق ،( ابن عطية2)

 .6/2274 ،مرجع سابق ،. اجلوهري1/250 ،مرجع سابق ،. ابن دريد8/437 ،مرجع سابق ،العين ،( الاراهيدي3)
 ،مرجع سابق ،. الزبيدي1/32 ،مرجع سابق ،. الايومي1/151 ،مرجع سابق معجم مقاييس اللغة، ،( ابن فارس4)
37/114 . 

 .15/434 ،مرجع سابق ،. الزبيدي6/21 ،بقمرجع سا ،ابن منظور( 5)
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ِقد ون  }و ِقد ون  } نصب بـ {ص و اع  المم ِل ِ }خرب ما،  {تـ ام و ِلم نم ج اء  بِِه مِحمل  } ،(1){تـ ام

 متعلقة بـ {ِبهِ }اخلرب ومن مبعىن الذي، و {و ِلم نم }رفع باالبتداء،  {مِحمل  ب ِعريٍ }، {ريٍ ب عِ 

، {ز ِعيم  } متعلق بـ {ِبهِ } ابتداء وخرب مجلة معطوفة على مجلة، و {و أ ن ا ِبِه ز ِعيم  }، {ج اء  }

بكوهنا بدال من بدل،  (2) قسم، والتاء بدل من الواو، وال تدخل إال يف اسم اهلل بضعاها {ت اللَّهِ }

ن ا }الم توكيد جلواب القسم،  {ل ق دم } ،(3)رهتا فيهثإذ الواو بدال من الباء، إذ هي األصل لك م ا ِجئـم

ن ا}الم كي متعلقة بـ {لِنـ امِسد  }، {لِنـ امِسد  يف األم رمضِ  و م ا ك نَّا }، {يف األم رمضِ }وكذا  {ِجئـم

الااء  {ق ال وا ف م ا ج ز اؤ ه  }اخلرب،  {س ارِِقني  } سم كان، وما ناي، والنون واأللف ا {س ارِِقني  

اِذِبني  }اخلرب،  {ج ز اؤ ه  }جواب إنكارهم، وما استاهام يف موضع رفع باالبتداء، و ، {ِإنم ك نمت مم ك 

رفع باالبتداء وخربه حمذوف  {ج ز اؤ ه  }، {ق ال وا ج ز اؤ ه  }حرف شرط، وجوابه ما تقدم،  {ِإنم }

م نم }مبتدأ و {ج ز اؤ ه  }، وجيوز أن يكون (5)عندنا كجزائه عندكم (4)رفع باالبتداءجزاؤه  تقديره

شرط، وجوابه:  {م نم }و ،(6)خرب الثاين، واجلملة خرب األول{فـ ه و  ج ز اؤ ه  }مبتدأ ثاٍن،  {و ِجد  

                                                           

ِقد { ولعله تصحيف من الناسخ واهلل أعلم.( 1)  كذا يف األصل "تاقدون" والصواب }نـ ام

 ملا يظهر من السيا . "لضعاها" "بضعاها" والصواب بالالم باألصلكذا ( 2)

 ،مرجع سابق،األنباري. 1/132 ،م(2000هـ1421 ،دار الكتب العلمية :)بريوت ،1ط ،سر صناعة اإلعراب ،( ابن جين3)
1/68. 
 .وهو تكرار يستقيم السيا  بدونه" باالبتداء رفع" صلكذا باأل( 4)
 ،مرجع سابق ،التبيان العكربي.1/170، إعراب القرآن ،األصبهاين.2/210 مرجع سابق، إعراب القرآن،النحاس (5)
2/739. 
مرجع  ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،.القيسي2/338 ،مرجع سابق ،آنإعراب القر .النَّحَّاس،7/99 ،مرجع سابق ،( الزجاج6)

 .3/1059 ،مرجع سابق ،.اجلوهري2/977 ،سابق
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الثاين، والتقدير:  {ج ز اؤ ه  }وإن شئت مبعىن الذي، والذي يعود على املبتدأ األول  {فـ ه و  ج ز اؤ ه  }
 : (1)فهو هو وأظهر الضمري كما أنشد سيبويه

 (2)نـَغََّص الَمْوُت ذا الغ نى والَفق ير *** الموَت َشيء   ال أَرى الَمْوَت َيْسب قُ 

ِلهِ }مبتدأ و {ج ز اؤ ه  }سبقه وجيوز أن يكون ( 3)ومل يقل  خربه والتقدير:جزاؤه  {م نم و ِجد  يف ر حم
، ويف اجلملة معىن التوكيد كما يقول جزاء من لباق، فهو كناية عن االست(4)يف رحله استعباد من وجد

تعود على السار ، وإن شئت على  {ف م ا ج ز اؤ ه  }سر  القطع فهو جزاؤه، اهلاء يف قوله: 

                                                           

وهو أحد  ،من فحول الشعراء ،النصراين: فجاهلي ،( يف )د( زيادة"عدي بن زيد". عدي بن زيد بن احلمار العبادي التميمي1)
وعلقمة بن عبدة. وأما صاحب )األغاين(: فقيد جده:  ،وعبيد بن األبرص ،وطرفة بن العبد ،الاحول األربعة الذين هم: هو

 ،4/150 تاريخ اإلسالم ،253املرزباين:  ،116: المؤتلف والمختلفمبعجمة مضمومة. وأظنه مات يف الارتة.  ،اخلمار
 سان العرب،خزانة األدب ولب لباب ل ،البغدادي ،309: سمط الآللي ،225: االشتقاق ،89 ،88: طبقات ابن سالم

 ،. الذهيب621 ،2/618 الشعر والشعراء، مرجع سابق، ،ابن قتيبة الدينوري ،168: شرح الشواهد ،4/470 ،مرجع سابق
 .1/106 ،مرجع سابق ،. سيبويه658 ديوانه. لعدي بن زيد يف 5/110 ،مرجع سابق سير أعالم النبالء،

ء  ... نـ غَّص  ( كذا يف األصل "الاقري" بدون األلف والصواب ثبوهتا"2) ِبق  المم ومت  ش يم الاقريا". وأصل البيت " ال  أ ر ى المم ومت  ي سم
هـ( 390أبو الارج املعاىف بن زكريا بن حيىي )ت:  ،المم ومت  ذ ا المِغىن  و الما ِقري ا" لثبوهتا يف املصادر التالية ومنها اجلريرى النهرواين

 ،)بريوت: دار الكتب العلمية ،1ط ،ت: عبد الكرمي سامي اجلندي افي،الجليس الصالح الكافي واألنيس الناصح الش
ا المبـ يمت من قصيدة لعدي بن زيد و قيل اِلبمِنِه سو اده بن 7/99 ،مرجع سابق ،. ابن منظور1/521 ،(م2005-هـ 1426 . و ه ذ 

خزانة األدب ولب لباب  ،بالصَّباِح ب ِصريا.(  البغدادي عدي و الصَِّحيح األول وأوهلا )طال  ل يلي أ راِقب  التنويرا... أ رق ب  الصُّبح  
 . 2/500 ،مرجع سابق ،.ابن هشام11/366و  6/90،مرجع سابق لسان العرب،

 .3/913 ،مرجع سابق ،.الباقويل1/531 ،مرجع سابق ،. األصبهاين3/82 ،مرجع سابق ،إعراب القرآن( النَّحَّاس، 3)
 ،تاسري القرآن العظيم املنسوب لإلمام الطرباين.1/201 ،مرجع سابق ،تاسري ابن عباس تنوير املقباس من ،( الاريوزآبادى4)
3/472. 
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، (3)أيضا: على السار  أو على املسرو  (2)قولت {ج ز اؤ ه  م نم و ِجد  }، واهلاء الثانية يف (1)املسرو 

ِلهِ }، واهلاء يف{فـ ه و  ج ز اؤ ه  }وكذل    {ك ذ ِل   جن مزِي الظَّاِلِمني  }، {م نم }تعود على  {ر حم
 ، واإلشارة بذل  إىل احلكم. (5)كذل    ، أي: جنزي الظاملني جزاءً (4)الكاف يف موضع نصب

 القوُل في القراءة :

، الباقون بإضافتها إىل {د ر ج اتٍ }بتنوين  {د ر ج اٍت م نم ن ش اء  }قرأ أهل الكوفة برفع    

يف موضع نصب تكون ماعواًل ثانيًا لنرفع، ومن مل ينوِّن  {م نم }، فمن نوَّن كانت (6){م نم }

 . {م نم }أضاف درجاٍت إىل 

 القوُل في المعنى والتفسير :

على  ملا دخلوا: املعىن واهلل أعلم وملا دخل ولد يعقوب على يوسف ضم إليه أخاه، قال السدي   
يوسف آوى إليه أخاه، قال عرف أخاه فأنزهلم منزال، وأجرى عليهم الطعام والشراب فلما كان الليل 

                                                           

. " ج ز اؤه  " مبتدأ ، وخربه حمذوف ، تقديره: جزاؤه عندنا كجزائه عندكم ، واهلاء تعود 1/3007 ،مرجع سابق ،( ابن عادل1)
 يل عليهما.على السَّارِ ، أو على املسرو  ، ويف الكالم املتقدِّم دل

 ( كذا يف األصل ولعل الصواب "تعود" الستقامة املعىن واهلل تعاىل أعلم.2)

 .18/488 ،مرجع سابق ،(  الواحدي3)
 .1/3007 ،مرجع سابق ،( ابن عادل4)
 . 1/329 ،مرجع سابق ،عراب القرآنمشكل إ ،. القيسي2/210 ،مرجع سابق ،إعراب القرآن( النَّحَّاس، 5)

كتاب . ابن خالويه، 210 ،2/211 ،مرجع سابق ،إعراب القرآن. النَّحَّاس، 262-261مرجع سابق،ص( ابن جماهد، 6)
 .336ص ،مرجع سابق ،السبعة في القراءات
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، فلما بقي الغالم وحده قال يوسف: (1)ِمث الذل  فقال: لينم كل أخوين منكم على  جاءهم مبثل
، وجعل هذا ينام معي على فراشي، فبات معه، فجعل يوسف يشم رائحته ويضمه إليه، حىت أصبح

قال: فأنزهلم منازل شىت، وأنزل  ، وروي عن ابن إسحا (2)روبيل يقول: ما رأينا مثل هذا أرحيونا منه
أخاه معه فآواه إليه، فلما خال به قال: إين أنا أخوك أنا يوسف فال تبتئس بشيء فعلوه بنا فيما 

: ملا دخل إخوة (4)بن ذروقال عمر  ،(3)مضى، فإن اهلل أحسن إلينا، وال تعلمهم شيئا مما أعلمت 
يوسف عليه، احتبسه فأقبل حيدثه، فقال له يوسف: أكل هؤالء إخوت  ألبي ؟ قال: نعم، قال: 
فما ل  أخ من أم ؟ قال: كان يل أخ، يقال له يوسف: قال فما فعل؟ قال: أكله الذئب، قال 

؟ قال: ذهب بصره فهل حزن عليه والده يعقوب؟ قال: نعم، حزنا شديدا، قال: وما بلغ من حزنه
فهو كظيم، قال: فهل حزنت أنت عليه؟ قال: نعم حزنًا شديدا، قال: فهل تزوجت؟ قال: نعم، 
قال: وهل يتزوج احملزون؟ قال: الشيخ يعقوب أمرين بذل ، قال: يا بين تزوج لعله أن يولد ل  من 

                                                           

: حج ر قد ن ِقر يف وجهه نـ قمر  على ِخلمقة السِّم ة سواء: فائدة( 1) ع ِمث ال وهو الِاراش. واملِث ال   فـ ي جعل  فيه ط ر ف   ،م ث ل : هي مج 
 ض هَّب

 لمم ول امل
ثال: أ ر ض ون ذات  جِ  ،المعموِد أ و امل ب اٍل ف ال  يـ ز ال ون  حي منون ِمنمه  بأ رمف ق م ا ي ك ون  ح ىتَّ ي دخل املِثال ِفيِه فـ ي ك ون  ِمثمله. واأل مم

ل   ث ااًل و ِهي  ِمن  الب صرة ع ل ى ل يـم ِبه  بعض ها بـ عمًضا و ِلذ ِل   مس ِّي تم أ مم ِ ابن منظوري شم  . )م ث ل(.11/616 ،مرجع سابق ،تـ نيم

 .16/169 ،مرجع سابق ،( ابن جرير2)
 بالشر يبتلى عندما املؤمن : إنفائدة .2171، 7/2170 ،مرجع سابق ،. ابن أيب حامت13/242 ،مرجع سابق ،( ابن جرير3)

 دام ما واليأس واإلبتئاس باإلحباط الشعور ناسه عن يبعدو  ،األبيض باملنظار األمور إىل يبقى ينظر بل باهلل وثقته إميانه ياقد ال

 .1/686 ،مرجع سابق ،واحتساب.نصر واهلاليل بصرب اهلل من الارج ينتظر
حممد  ،ريهــ." البخا156نعيم م ات  سنة املرهيب الكويف، و ق ال  الب خ ارِي : "ق ال  أ ب و ( عمر بن ذ ر بن عبد اهلل أ ب و ذ ر اهلم مد اين 4)

. ابن حنبل، موسوعة أقوال اإلمام أمحد يف 6/154،مرجع سابق التاريخ الكبير،هـ، 256بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية ت 
عامل -)الرياض  1رجال احلديث وعلله، مجع وترتيب: السيد أبو املعاطي النوري و أمحد عبد الرزا  عيد وحممود حممد خليل ،ط

،ت: الدكتور بشار عو اد  تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم. الذهيب ، 5/11(،  م 1997هـ/ 1417 ،الكتب
 . 4/160م (  2003دار الغرب اإلسالمي ،بريوت-)لبنان 1ط ،معروف
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لشيء سلف من  ( 1)نأي: فال تستكن وال حتز  {ف ال  تـ بمت ِئسم }: وقولُهُ يثقل األرض بتسبيحه، 
 .(2)إخوت  إلي  يف ناس  ويف أخي  من أم  وما كانوا ياعلونه ب  قبل اليوم

أي: ملا محل يوسف إبل إخوته ما محلها من املرية،  {فـ ل مَّا ج هَّز ه مم جِب ه ازِِهمم } وقوله تعالى: 

ِل أ ِخيهِ }، جعل اإلناء الذي كان يكيل به الطعام(3)وقضى حاجتهم ر بة ،{يف ر حم   ،"والسقاية": املشم
، قال احلسن: الصواع والسقاية سواء، (4)وهي اإلناء الذي كان يشرب فيه املل ، ويكيل به الطعام

. (10)وابن زيد (9)والضحاك (8)وابن عباس ( 7)وقتادة ( 6)، وهو قول جماهد(5)هو اإلناء يشرب فيه

ِل أ ِخيهِ } أي: نادى  {مث َّ أ ذَّن  م ؤ ذِّن  }وهو بنيامني،  ابن أمه وأبيه: ( 11)يف متاع أخيه {يف ر حم

ا المِعري  }، وقيل: أعلم م عمِلم، منادٍ  قال  ( 12){ِإنَّك مم ل س ارِق ون  }وهي: القافلة فيها األمجال،  {أ يَـّتـ ه 
ابن إسحا : مث جهزهم جبهازهم، وأكرمهم وأعطاهم، فأوفاهم، ومحل هلم بعريًا بعرياً، ومحل ألخيه 

 امسه، كما محل هلم، مث أمر بسقاية املل  وهو: الصواع، وزعموا أهنا كانت من فضة، فجعلتبعريًا ب

                                                           

 .7/2170 ،مرجع سابق ،. ابن أيب حامت13/243 ،مرجع سابق ،( ابن جرير1)
 .5/238 ،سابقمرجع  ،. الثعليب13/244 ،مرجع سابق ،( ابن جرير2)
 .7/2171 ،مرجع سابق ،( ابن أيب حامت3)
 .16/172 ،مرجع سابق ،ابن جرير( 4)
 .16/172 ،مرجع سابق وتفسيره، ،.1/352 ،مرجع سابق ،تاريخ الرسل والملوك ،( ابن جرير5)
 املرجع السابق. ،. ابن أيب حامت399ص  ،مرجع سابق ،( جماهد6)

 .1/325 ،مرجع سابق ،( عبدالرزا 7)
 املرجع السابق. ،( ابن أيب حامت8)

 .6/374 ،مرجع سابق ،.القنوجي16/173 ،مرجع سابق ،( ابن جرير9)
 .7/2171 ،مرجع سابق ،( ابن أيب حامت10)
 . 7/172 ،مرجع سابق ،.  ابن أيب حامت16/173 ،مرجع سابق ،( ابن جرير11)

 .3/120 ،مرجع سابق ،.الزجاج16/173 ،مرجع سابق ،( ابن جرير12)
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ِل أ ِخيهِ } من القرية، أمر هبم فأ دركوا  (1)بنيامني، مث أمهلهم حىت إذا انطلقوا وأمعنوا {يف ر حم

وانتهى إليهم رسوله، فقال هلم قاوا،  {أ يَـّتـ ه ا المِعري  ِإنَّك مم ل س ارِق ون  } (2)فاحتبسوا، مث نادى منادي
فيما يذكرون: أمل نكرم ضيافتكم ونوفكم كيلكم وحنسن منزلتكم وناعل بكم ما مل ناعل بغريكم، 
وأدخلناكم علينا يف بيوتنا ومنازلنا أو كما قال هلم؟، قالوا: بلى، وما ذاك؟ قال: سقاية املل  فقدناها 

ن ا لِنـ امِسد  يف األم رمِض و م ا ك نَّا س ارِِقني   ق ال وا ت اللَّهِ } ،(3)وال نتهم عليها غريكم ت مم م ا ِجئـم ، (4){ل ق دم ع ِلمم

وح كي  عن جماهد: أن عري بين يعقوب كانت محرياً 
بـ ل وا عليهم}، (5) ِقد ون   ق ال وا و أ قـم ِقد   ق ال وا  م اذ ا تـ ام نـ ام

أي: أقبلوا على املنادي  {لمِعري  ِإنَّك مم ل س ارِق ون  أ يَـّتـ ه ا ا}قال بنو يعقوب ملا نودوا { ص و اع  المم ِل ِ 

ِقد ون  }ومن حبضرهتم يقولون هلم:  ِقد  ص و اع  المم ِل ِ }فقال القوم:  {م اذ ا تـ ام مشربة  ،{نـ ام

و ِلم نم ج اء  } وقوله: ،(7)، قيل: كان كهيئة املكوك، وكان للعباس مثله يف اجلاهلية يشرب فيه(6)املل 

                                                           

 ،مرجع سابق ،( أمعنوا: ابتعدوا. وأمعنوا يف بلد العدو ويف الطلب أي جدوا وأبعدوا. وأمعن الرجل: هرب وتباعد. ابن منظور1)
 . )فصل امليم(.13/409

( يف األصل "منادي"ولعل الصواب "مناد" وذل  ألنه فاعل حكمه الرفع وهو اسم منقوص حتذف ياؤه عند الرفع ويدخل عليه 2)
 غواش. التنوين مثل

 .2173-7/2172 ،مرجع سابق ،( ابن أيب حامت3)
 املرجع السابق. ،.ابن أيب حامت16/174 ،مرجع سابق ،( ابن جرير4)

 .5/239 ،مرجع سابق ،.الثعليب7/2172،2183 ،مرجع سابق ،.ابن أيب حامت16/174 ،مرجع سابق ،( ابن جرير5)
 .1/325 ،مرجع سابق ،( عبدالرزا 6)
 ،مرجع سابق ،.السمرقندي3/444 ،مرجع سابق ،معاني القرآن الكريم ،.النحاس16/176 ،ع سابقمرج ،( ابن جرير7)
2/203 . 
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و أ ن ا بِِه } وقوله:(1)أي: وملن جاء بالصاع محل بعري من الطعام أي: وقر بعري {ب ِعريٍ  ِبِه مِحمل  

 : (3)، مثل قول الشاعر(2)أي: أنا بأن أوفيه محل بعري إذا جاء به كايل، والزعيم مبعىن الكايل {ز ِعيم  

ي زَع يمُ  ***( 4)فـََلْسُت ب آم ر  ف يَها سليم  َوَلك نِّي َعَلى نـَْفس 

، وهلذا جاء (5)له يف كالم العرب: القائم بأمر القوم، ولذل  قيل لرئيس القوم زعيمهم ومدبرهموأص

 وهم مجاعة، ألنه قصد الرئيس والقي م بأمرهم. {و ِلم نم ج اء  بِهِ }اخلرب عن واحد يف قوله: 

ن ا لِنـ امِسد  يف األم رمِض و م ا  } ت مم م ا ِجئـم أي: قال إخوة يوسف:  {ك نَّا س ارِِقني  ق ال وا ت اللَِّه ل ق دم ع ِلمم

ن ا لِنـ امِسد  يف األم رمضِ } ت مم م ا ِجئـم أي: لنعصي  يف أرضكم{ت اللَِّه ل ق دم ع ِلمم
، فإن قال قائل: وما كان (6)

                                                           

 .7/2174 ،مرجع سابق ،.ابن أيب حامت16/177 ،مرجع سابق ،.ابن جرير2/344 ،مرجع سابق ،( مقاتل1)
: من فائدة.12/582 ،ع سابقمرج ،. ابن أيب حامت5/210 ،مرجع سابق ،. الزجاج16/179 ،مرجع سابق ،( ابن جرير2)

وهي اجلعالة  ،ن يقوم بعمل معنياملكافئات ملوهذه جعالة بذلت للواجد ملشروعية إعطاء  ،األحكام الشرعية:جواز اجلعل للضرورة
مرجع  ،والكايل غارم وفيه ال يشرتط يف عقد اجلعل حضور املتعاقدين كسائر العقود.نصر واهلاليل ،مشروعية الكاالة ،يف الاقه
 .1/700 ،سابق
شاعر جاهلي مقل من شعراء  ،( يف )د( "مؤسى األزدي". هو حلاجز بن عوف. حاجز بن عوف بن احلارث األزدي من األزد3)

 ،اللصوص املغريين العدائني الذين يدركون اخليل عدوًا ومن العرب الذين كانوا يغزون على أرجلهم تويف قبيل اإلسالم بارتة قصرية
وقال الشيخ شاكر تعليقاً على الطربي:  ،أليب عبيدة: " وقال املؤسى األزدي" مجاز القرآنويف . 2/153 ،قمرجع ساب ،الزركلي

مرجع سابق  ،نسبة إىل" السراة" وهي جبال األزد. أبوعبيدة ،وهي" السروى" ،أخشى أن يكون" املؤسى" تصحيف لنسبته
 .16/180 ،مرجع سابق ،. ابن جرير1/315
مرجع  ،. ابن جرير1/315 ،جماز القرآن ،أيب عبيدة ،لصواب واهلل أعلم "ِبس لمٍم" الستقامة املعىن ولثبوهتا يف( كذا يف األصل وا4)

 . "فـ ل سمت  بِآِمٍر ِفيه ا ِبس لمٍم ... و ل ِكينِّ ع ل ى نـ امِسي ز ِعيم ".16/180 ،سابق

ليلى األخيلية: حىت إذا برز اللواء رأيته حتت اللواء . زعم فالن زعامة وزعاماً ، ومن قول 13/255 ،مرجع سابق ،( ابن جرير5)
 .5/240 ،مرجع سابق ،.الثعليب131على اخلميس زعيما ". والبيت يف ديوان محيد بن ثور ص 

 .7/2174 ،مرجع سابق ،( ابن أيب حامت6)
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ن ا لِنـ امِسد  يف األم رمضِ }علم من قيل له  ت مم م ا ِجئـم لوا ا لذل ، حىت استجاز قائئو بأهنم مل جيي{ل ق دم ع ِلمم
ذل  أن يقولوه، قيل استجازوا أن يقولوا ذل ، ألهنم فيما ذكر ردوا البضاعة اليت وجدوها يف رحاهلم، 
فقالوا: لو كنا سراقًا مل نرد عليكم البضاعة اليت وجدناها يف رحالنا، وقيل: إهنم كانوا قد عرفوا يف 

قالوا ذل  حني قيل هلم: طريقهم ومسريهم أهنم ال يظلمون أحدا، وال يتناولون ما ليس هلم، ف

 .(1){ِإنَّك مم ل س ارِق ون  }

اِذِبني  }ق ال وا:  وقوله تعالى:  أي: قال: أصحاب يوسف إلخوته: فما ثواب  {ف م ا ج ز اؤ ه  ِإنم ك نمت مم ك 

ن ا لِنـ امِسد  يف األم رمِض و م ا ك نَّا س ارِِقني  }السار  إن كنتم كاذبني يف قولكم:  وة قال إخ {م ا ِجئـم
يوسف: ثواب من وجد يف رحله السر ، أن يسلم بسرقته إىل من سر  منه حىت يسرتقه، كذل  

ومعىن الكالم: ثواب السر    ،(2)عل ماليس له فعله من أخذه مال غريه سرقاياناعل مبن ظلم، ف
عناه، املوجود يف رحله كأنه قيل: ثوابه اسرتقا  املوجود يف رحله، مث حذف اسرتقا  إذ كان معروفا م

، وحيتمل أن يكون معناه قالوا: ثواب {ك ذ ِل   جن مزِي الظَّاِلِمني  }هو جزاؤه فمث ابتدأ الكالم فقيل: 
السر  الذي يوجد السر  يف رحله، فالسار  جزاؤه االستعباد، وكانت هذه سنتهم يف السار : أن 

احملاب يف الناس واحلميم وقد تضمنت اآليات البيان عما يوجبه حسن التدبري من بلوغ  (.3)يستعبد
واألخ القريب باالجتماع على احلال اجلميلة واملنزلة اجلليلة، والبيان عما يوجبه التلطف يف بلوغ املراد 
من إيقاع األسباب اليت تؤدي إليه ويبعث عليه مما خياى على كثري من الناس موقعه وال يتب هلم 

اإلنسان بأخذ ما مل يأخذ  هبتن عما يوجبه حال وجهه: ألنه أناذ له وأجنح للمطلوب منه، والبيا
من االستاهام للتثبت يف األمر وترك اإلسراع إىل ماال جيوز من القول، والبيان عما يوجبه احلرص على 

يف طلبه رغبة فيما ضمن عليه، والبيان عما  وجدان ما ضاع من تضمن اجلعل ملن جاء به ليجدَّ 
اإلحالة على ظاهر حاهلم وما يعلم من سداد طريقتهم باألحوال  فوا به منذيوجبه براءة القوم مبا ق

                                                           

 .13/256 ،مرجع سابق ،( ابن جرير1)
 .2175، 7/2174 ،بقمرجع سا ،. ابن أيب حامت16/182 ،مرجع سابق ،( ابن جرير2)
 .3/121 ،مرجع سابق ،. الزجاج7/2174 ،مرجع سابق ،( ابن أيب حامت3)
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الدالة واآلثار الشاهدة، والبيان عما يوجبه الكذب من اجلزاء بالشر بالذم والضر، والبيان عما يوجبه 
 من غري حقيقة. ةمهتالعقوبة وسقوط احملل بالاضيحة إال  أن يرجع إىل بالسرقة من املذلة 

:القوُل في الوقف  وال  تمام 

ِل أ ِخيهِ }، يف (2){مب ا ك ان وا يـ عمم ل ون  }وكذا  ،(1)صاحل {آ و ى إِل يمِه أ خ اه  }    ، وكذا (3)صاحل {ر حم

ِقد ون  }، وكذا (4){ل س ارِق ون  } ، وكذا (7) {س ارِِقني  }، وكذا(6){ز ِعيم  }، وكذا (5){م اذ ا تـ ام

 .(8){جن مزِي الظَّاِلِمني  }

 : وقولُُه عزَّ وجلَّ 

گ ڳ    ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ      ڱ ںں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ژ    

ہ   ہ ہ ھھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭڭ  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 

ۋ ۋ    ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ېې ې ى ى ائ  ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ 

ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ     ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ                حئ مئ ىئيئ 

                                                           

 . 195ص  ،مرجع سابق ،( األمشوين1)

 املرجع السابق.  ،( وعند األمشوين كاف2)

 املرجع السابق. ،. قال: جائز عند نافع األمشوين195ص  ،مرجع سابق ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،( األنصاري3)

المقصد لتلخيص ما في  ،األنصاري ،. قال: حسن328ص  ،مرجع سابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،( قال: تام الداين4)
 املرجع السابق. ،األمشوين ،. قال: كافالسابق املرجع ،المرشد

 ابق.املرجع الس ،وكذا األمشوين املرجع السابق. ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،( قال: كاف األنصاري5)

 املرجع السابق. ،املرجع السابق. وكذا األمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري ،( قال: كاف6)

 املرجع السابق. ،املرجع السابق. وكذا األمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري ،( وقال: كاف7)

 املرجع السابق. ،جع السابق. وكذا األمشويناملر  ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري ،( قال: كاف8)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ    پ پ پ ڀ ڀ       ڀ      ڀ جب حب خب مب ىب  

  ژٺ 

أ  فـ ب  }    الااء جواب ما أخرب به مما تقدم، وبدأ إذا كان مبعىن االبتداء كان مهموزا، وإن كان  {د 

ِعي ِتِهمم }( 1)مبعىن الظهور كان غري مهموز ظرف العامل فيه بدأ،  {قـ بمل   } متعلق بـ بدأ {بِأ وم

ر ج ه ا ِمنم ِوع اِء أ ِخيهِ } حرف عطف، {مث َّ } ت خم ر ج ه  } متعلق بـ{اسم ت خم واهلاء يف  {ااسم

ا} ر ج ه  ت خم  {ك ذ ِل   }، (2)وهو يذكر ويؤنث الصواع أو على{ السِّق اي ة  }تعود على  {اسم

أي: استخراًجا كذل ، فاإلشارة بذل : إىل ما ذكر  ( 3)يف موضع نصب {ك ذ ِل   }الكاف من 

ن ا لِي وس ف  }ومصرف األحوال،  تسببمن هذا ال ن ا} الالم متعلقة بـ {ِكدم واألصل يف  ،{ِكدم

ن ا} كيدنا نقلت حركة الياء إىل الكاف، فسكنت الياء وبعدها الدال ساكنة، التصاهلا   {ِكدم

 {لِي أمخ ذ  }حرف ناي،  {م ا}، {م ا ك ان  لِي أمخ ذ  }بالضمري املرفوع، فحذفت اللتقاء الساكنني،

نصب بـ  {أ خ اه   أمخ ذلِي  }نصب بالم الناي، وهي متعلقة باعل حمذوف، وبتقديره: ما كان استقراره،

يف موضع نصب بـ  {ِإالَّ أ نم ي ش اء  اللَّه  }، يأخذ متعلقة بـ {يف }، {يف ِديِن المم ِل ِ } ،يأخذ

نـ رمف ع  د ر ج اٍت م نم }وحذفت الباء لطول االسم بالصلة،  ،(4)يأخذ بتقدير: إال بأن يشاء اهلل
                                                           

المحكم والمحيط  ،( كان غري مهموز كان مبعىن االبتداء كان أوعيتهم متعلق بـ "بدأ" كذا يف األصل وفيه تكرار. ابن سيده1)
ع مرج ،. الزبيدي9/383م( 2000-هـ 1421،)بريوت: دار الكتب العلمية ،1ط،ت: ابن سيده عبد احلميد هنداوي األعظم
 .14/65 ،مرجع سابق ،. ابن منظور2/71 ،مرجع سابق ،.ابن دريد37/146 ،سابق
 ،القاموس احمليط ،. الاريوزآبادى1/345 ،( ابن جين، احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، مرجع سابق2)

 .1/955 ،مرجع سابق
 .5/29 ،رجع سابقم ،.درويش2/339 ،مرجع سابق ،إعراب القرآنالنَّحَّاس، ( 3)
 .1/392 ،مرجع سابق ،( اخلراط4)
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النصب: كسرة التاء، وهي مضافة إىل  وعالمة {نـ رمف ع  } نصب بـ {د ر ج اتٍ }، {ن ش اء  

مبعىن الذي، هذه أكثر القراءة، وقرأ أهل الكوفة بتنوين درجات، فتكون  {م نم }، و{م نم }

و فـ وم   ك لِّ ِذي ِعلمٍم }ويتعدى إىل ماعولني،  {نـ رمف ع  }على هذا يف موضع نصب بـ{م نم }

رِ م }نصبه مبعىن االستقرار،  رفع باالبتداء، واخلرب فو  وهو ظرف{ ع ِليم  }  ،{ع ِليم   ق ال وا ِإنم ي سم

رفع  {أ خ  }حرف شرط، والااء جواب الشرط، و {ِإنم }، {فـ ق دم س ر    أ خ  ل ه  ِمنم قـ بمل  

ف أ س رَّه ا }يف موضع النعت لألخ،  ،{س ر    } متعلقان بــ {ِمنم قـ بمل  }و {ل ه  }، و{س ر    }بـ

ِسهِ  ا أخرب به من قوهلم، واهلاء واأللف نصب بأسرها عائدتان على الااء جواب م {ي وس ف  يف نـ ام

،  {يف } و رَّ رفع بأس   {ي وس ف  } ،(1)الكلمة أو املقالة    جزم بـ { يـ بمِده ا و مل م  }متعلق بـ أسر 

 ،(2)ظهرأمتعلق بـ يبدي، وهو من أبدى يبدي إذا  {هل  مم }فاهلاء واأللف نظري ما تقدم، و {لـــ مم }

انًاق ال  أ  } انًا}ابتداء وخرب، و {نـمت مم ش ر  م ك  و اللَّه  أ عمل م  مب ا }، (3)نصب على البيان {م ك 

ا المع زِيز  }، {أ عمل م  }ابتداء وخرب، والباء متعلقة بـ  {ت ِصا ون   نداء مارد،  {ق ال وا ي ا أ يُـّه 

ِبريًا}نعت ألي، {المع زِيز  }و  اخلرب متعلق مبعىن  {ل ه  }، و{ِإنَّ }اسم  (4){ِإنَّ ل ه  أ بًا ش يمًخا ك 

 

                                                           

 املرجع السابق. ،( اخلراط1)

 .2/740 ،مرجع سابق ،التبيان يف إعراب القرآن ،( العكربي2)
مرجع  ،عراب القرآنمشكل إ ،. القيسي2/741 ،مرجع سابق ،بالبيان "التمييز امللحوظ".العكربي -رمحه اهلل-( يقصد 3)

 .1/393 ،سابق
 يف األصل والصواب } أ بًا { اسم إن الستقامة املعىن ولعله تصحيف من الناسخ واهلل تعاىل أعلم.( كذا 4)
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 ألهنا بعد القول، و {ِإنَّ }وكسرت االستقرار، ال جيوز تقدير إظهاره ألن ال يلي إن،

ِبريًا} نعت لشيخ، أو بدل، وشيخ جيمع على أشياخ وشيوخ ومشيخة ومشوخا وشيخان، ول  {ك 

ان ه  } وأقاوم، ، كما تقول: أقوام وأقاومي(1) خيأشاو  خيأن جتمع أشياخا على أشاي ن ا م ك   {ف خ ذم أ ح د 

ان ه  }نصب بـ "خ ذ"،  ،من أحدنا خذف ،الااء جواب قوهلم أي: بدال  {ف خ ذم }نصب بـ {م ك 

ِسِنني  }منه،  ، (2)مصدر {ق ال  م ع اذ  اللَّهِ }، {نـ ر اك  } متعلقة بـ {ِمن  }، {إِنَّا نـ ر اك  ِمن  المم حم

ه  } ،(3)أي: أعوذ باهلل عياذا ومعاذا ن ا م ت اع ن ا ِعنمد  يف موضع  {أ نم }، {أ نم ن أمخ ذ  ِإالَّ م نم و ج دم

ن ا}نصب بأعوذ،  مبعىن  {م نم }، و{ن أمخ ذ  }يف موضع نصب بـ {م نم }، {ِإالَّ م نم و ج دم

ه  }الذي،  ن ا} متعلق بـ {ِعنمد  ن ا}نصب بـ{م ت اع ن ا}، {و ج دم  {ِإنَّا ِإًذا ل ظ اِلم ون  }، {و ج دم

، ويقال معاذ اهلل (4)ملغاة لتوسطها، وهي على اجلواب{ ِإًذا}، و""إنالم توكيد يف موضع خرب 
 . (6)وعوذ اهلل وعياذ اهلل (5)ومعاذه اهلل

 القوُل في المعنى والتفسير :

بذل  صواع املل ، فبدأ يف تاتيشه بأوعية  اً املعىن واهلل أعلم فاتش يوسف أوعيتهم ورحاهلم طلب   
أبيه، فجعل ياتشها وعاًء وعاًء قبل وعاء أخيه من أبيه وأمه، فإنه أخ ر تاتيشه، مث فتش  إخوته من

                                                           

 .3/31 ،مرجع سابق ،. ابن منظور7/287 ،مرجع سابق ،. الزبيدي1/318 ،مرجع سابق ،( ابن دريد1)
 املرجع السابق. ،( العكربي2)

مرجع  ،القاموس المحيط ،.الاريوزآبادى2/4 ،مرجع سابق ،ي.اجلوهر 1/325 ،مرجع سابق أساس البالغة، ،( الزخمشري3)
 .1/428 ،سابق
 .1/4429 ،مرجع سابق ،. األبياري1/441 ،مرجع سابق ،( اخلراط4)
 ( يف )د( زيادة"وعوذ اهلل".5)

 . 9/441 ،مرجع سابق ،. الزبيدي3/498 ،مرجع سابق ،. ابن منظور3/461 ،مرجع سابق المخصص، ،( ابن سيده6)
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آخرها وعاء أخيه، فاستخرج الصواع من وعاء أخيه، قال قتادة: ذكر لنا أنه كان ال ينظر يف وعاء إال 
قالوا: بلى استغار اهلل تأمثا مما قذفهم به حىت بلغ متاع الغالم، فقال: ما أظن هذا أخذ شيئا، 

ن ا}: وقولُهُ ، (3)ومعىن قول ابن إسحا  وابن جريج (2)، وقاله أيضا السدي(1)فاستربئه  {ك ذ ِل   ِكدم
له أن  ل ص أخاه ألبيه وأمه من إخوته ألبيه، بإقرار منهم أنَّ خنحىت ( 4)يقول: هكذا صنعنا ليوسف

جزاء من سر  الصواع أن من وجد  يأخذه منه وحيبسه يف يديه وحيول بينه وبينهم، وذل  أهنم قالوا
ذل  يف رحله فهو مسرت  به، وذل  كان حكمهم ويف دينهم، فكاد اهلل ليوسف كما وصف لنا 

م ا ك ان  لِي أمخ ذ  أ خ اه  يف }وقوله تعالى:، (5)منهم فصار عنده حبكمهم وصنع اهلل لهأخاه  حىت أخذه

يوسف ليأخذ أخاه يف حكم مل  مصر وقضائه وطاعته  ما كان أي:{ِديِن المم ِلِ  ِإالَّ أ نم ي ش اء  اللَّه  
، فلم يكن ليوسف أخذ (6)منهم، ألنه مل يكن من حكم ذل  املل  وقضائه أن يسرت  أحد بالسر 

أخيه يف حكم مل  أرضه إال أن يشاء اهلل ذل  بكيده الذي كاده له، حىت أسلم من وجد يف وعائه 
وابن جريج  (7)وطيب أناسهم بالتسليم بنحو ذل  قال جماهد الصواع إخوته ورفقاؤه حبكمهم عليه

والضحاك، و يف ِديِن المم ِلِ  أي: يف سلطان املل  والسدي
 والضحاك، وقال قتادة قاله ابن عباس (8)

قال ابن زيد: ليس يف دين املل  أن يؤخذ السار  بسرقته، وكان  ،(9)وابن جريج: يف قضائه وحكمه

                                                           

 .16/184 ،مرجع سابق ،. ابن جرير1/326،325 ،مرجع سابق ،بدالرزا ( ع1)
 .7/2175 ،مرجع سابق ،( ابن أيب حامت2)
 .16/185 ،مرجع سابق ،( ابن جرير3)
 .7/2176 ،مرجع سابق ،( ابن أيب حامت4)
 املرجع السابق. ،. ابن أيب حامت13/262 ،مرجع سابق ،.ابن جرير2/345 ،مرجع سابق ،( مقاتل5)

 املرجع السابق. ،( ابن أيب حامت6)

 .13/187 ،مرجع سابق ،( ابن جرير7)
 .2/204 ،مرجع سابق ،املرجع السابق.السمرقندي ،. ابن أيب حامت16/188 ،مرجع سابق ،( ابن جرير8)
 .1/326 ،مرجع سابق ،( عبدالرزا 9)
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وأصل الدين الطاعة  ،(1)السار  بسرقته عبدًا يسرت  : أن يـ ؤمخ ذهعقوب وبنياحلكم عند األنبياء ي
 : (2)والعادة، قال الشاعر

ين ي  يُنُه أََبًدا َود ين ي ***تـَُقوُل إ َذا َدرَْأُت َلَها َوض   (3)َأَهَذا د 

عناه له بأهنم قالوا: : صن(4)قال السدي {ِإالَّ أ نم ي ش اء  اللَّه  }: وقولُهُ أي هذا عادته أبدا وعاديت،  

 {نـ رمف ع  د ر ج اٍت م نم ن ش اء  } م هبا يوسف.ل. وقال جماهد: إال بعلة كادها اهلل فأع{فـ ه و  ج ز اؤ ه  }

، أي: وفو   {و فـ وم   ك لِّ ِذي ِعلمٍم ع ِليم  }مراتب ودرجات يف العلم على غريه، كما رفعنا يوسف، 
ىل اهلل تبارك وتعاىل، وإمنا عىن بذل  أن يوسف أعلم كل عامل من هو أعلم منه، حىت ينتهي ذل  إ

 يوسف من هو أعلم منه، حىت ينتهي إىل اهلل عز وجل، وروى حممد بن كعب (5)من إخوته، وأن فو 

  (6)قال: سأل رجل علياً 

                                                           

 .7/2174 ،مرجع سابق ،( ابن أيب حامت1)
من ربيعة: شاعر  ،من بين عبد القيس ،البيت للم ثـ قِّب الع بمدي. وهو العائذ بن حمصن بن ثعلبة ( يف )د( زيادة"املثقب العبدي".2)

. 1/383 والشعر والشعراء، مرجع سابق، ،م(. ابن قتيبة الدينوري 588  هـ = حنو  35من أهل البحرين. )حنو  ،جاهلي
مث أبركها عليه  ،رأ الوضني لناقته: بسطه على األرض. ود195ص  ديوانه. يذكر ناقته وهو يف 3/293 ،مرجع سابق ،الزركلي

 ،ليشد عليها رحلها. والوضني: حزام عريض من جلد منسوج يشد به رحل البعري. والدين: الدأب والعادة. األزهري اهلروي
. 2/266 ،مرجع سابق ،جممل اللغة ،. ابن فارس13/169 ،مرجع سابق ،.ابن منظور14/159 ،مرجع سابق ،تهذيب اللغة
 .2/548 ،مرجع سابق ،ابن جرير

 ،مرجع سابق ،.اجلوهري14/113 ،مرجع سابق ،تهذيب اللغة ،. األزهري اهلروي2/913 ،مرجع سابق ،( ابن دريد3)
6/2214. 
 .7/2176 ،مرجع سابق ،( ابن أيب حامت4)
 أعلم منه". ( يف املْت كلمة"قوم" ويف هامش النسخة "لعله فو " فتكون العبارة "أن فو  يوسف من هو5)

 ،( علي بن أيب طالب ولد مبكة، ترىب يف حجر النيب صلى اهلل عليه وسلم، وامسه عبد مناف بن عبد املطلب بن هاشم القرشي6)
إغتاله عبد الرمحن بن ملجم  ،أبو احلسن اهلامشي أمري املؤمنني ابن عم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رابع اخللااء الراشدين
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عليه -عن مسألة، فقال فيها، فقال الرجل: ليس هكذا ولكن كذا وكذا، قال علي (1)عليه السالم

ليوسف أن  كان  فإن قال قائل: كيف(2){و فـ وم   ك لِّ ِذي ِعلمٍم ع ِليم  }وأخطأت   السالم:أصبت  

ِل أ ِخيهِ }جيعل ا المِعري  ِإنَّك مم }فيقول: مث ي س رِّ  قوًما أبرياء من الس ر   ،{السِّق اي ة  يف ر حم أ يَـّتـ ه 
                                                                                                                                                                                     

مرجع  ،.املزي4/345 ،. ابن عساكر، مرجع سابق3/1089 ،مرجع سابق ،هـ. ابن عبد الرب 40رمضان عام  17اخلارجي يف 
 . 20/472 ،سابق

 : هل جتوز الصالة والسالم على غري األنبياء )عليهم الصالة والسالم(  استقالال أم ال؟فائدة (1)
هل جتوز استقالال أم ال؟ فقال ابن القيم يف جالء -والسالم عليهم الصالة-أواًل: اختلف العلماء يف الصالة على غري األنبياء

داخال  -صلى اهلل عليه وسلم  -فهذا جيوز ويكون  ،أحدمها أن يقال اللهم صل على آل حممد ،األفهام: هذه املسألة على نوعني
 يف آله فاإلفراد عنه وقع يف اللاظ ال يف املعىن.

فكره ذل   ،م صِل على علي أو حسن أو أيب بكر أو غريهم من الصحابة ومن بعدهمثانياً:  أن يارد واحد بالذكر كقوله الله
 وهو مذهب أيب حنياة وسايان بن عيينة وسايان الثوري وبه قال طاوس. ،قال مل يكن ذل  من عمل من مضى ،مال 

ن يدعى للمسلمني واملسلمات ولك -صلى اهلل عليه وسلم -رضي اهلل عنهما: ال تنبغي الصالة إال على النيب -وقال ابن عباس
 وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز. ،باالستغاار

روى ابن أيب شيبة عن جعار بن برقان قال: كتب عمر بن عبد العزيز: )أما بعد فإن ناسا من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل 
فإذا  -صلى اهلل عليه وسلم  -النيب اآلخرة وإن من القصاص قد أحدثوا يف الصالة على خلاائهم وأمرائهم عدل صالهتم على 

وهلم ثالثة أوجه: أنه  ،جاء كتايب فمرهم أن تكون صالهتم على النبيني ودعاؤهم للمسلمني عامة( وهذا مذهب أصحاب الشافعي
 حكاها النووي يف األذكار. ،مبكروه ،منع حترمي أو كراهة تنزيه أو من باب ترك األوىل وليس

وز الصالة على غري النيب استقالال. قال القاضي أبو حسني الاراء من أئمة أصحابنا يف رءوس وقالت طائاة من العلماء: جت
وهو قول  ،مسائله: وبذل  قال احلسن البصري وحصيف وجماهد ومقاتل بن سليمان ومقاتل بن حيان وكثري من أهل التاسري

صلى اهلل عليه  -أينبغي أن يصلى على أحد إال على النيب مضى عليه يف رواية أيب داود وقد سئل  -رضي اهلل عنه  -اإلمام أمحد 
 ،قال القاضي: وبه قال إسحا  بن راهويه وأبو ثور وحممد بن جرير الطربي ؟ قال: أليس قال علي لعمر صلى اهلل علي ؟-وسلم 

اختار ابن القيم اجلواز ما مل على مجاعة من أصحابه ممن كان يأتيه بالصدقة و  -صلى اهلل عليه وسلم  -واحتج هؤالء بصالة النيب 
ولو  ،كاعل الرافضة مع علي دون غريه من الصحابة فيكره ،يتخذه شعارا أو خيص به واحدا إذا ذكر دون غريه ولو كان أفضل منه

نبلي أبو العون مشس الدين حممد بن أمحد بن سامل احل ،هذا ملخص كالمه رمحه اهلل. السااريين ،قيل حينئذ بالتحرمي لكان له وجه
 .1/32 ،م(1993هـ/ 1414 ،)مصر: مؤسسة قرطبة ،2ط غذاء األلباب في شرح منظومة اآلداب، ،هـ(1188)ت: 
 . 16/192 ،مرجع سابق ،( ابن جرير2)



 يوسف سورةتحقيق                        الَحوفي لإلمام القرآن علوم في البرهان
 

 278

إمنا هو خبـ ر  من اهلل تبارك وتعاىل عن   ،{ون  أ يَـّتـ ه ا المِعري  ِإنَّك مم ل س ارِق  }قيل: إن قوله:  {ل س ارِق ون  
من غري أمر  ال خرب عن يوسف، وجائز أن يكون املؤذِّن أذَّن بذل  إذ فـ ق د الصُّواع ،مؤذِّن أذَّن به

ن اصنيع يوسف وجائز أن يكون كان أذ إياه بذل ، وهو حيسب أن القوم سرقوه، وال يعلم  يوسف
سرقوا س رِقًة يف بعض كانوا لعلمه هبم أهنم قد    ،مر بالنداء بذل املؤذن عن أمر يوسف، واستجاز األ

الصُّواع،  هماألحوال، فأمر املؤذن أن يناديهم بوصاهم بالسَّر ، ويوسف يعين ذل  السَّر  ال س ر ق

وقيل: تأويل ذل  كان خطأ من فعل يوسف، فعاقبه اهلل بإجابة القوم إي اه
رِ م فـ ق دم س ر    }: (1)  ِإنم ي سم

 .{أ خ  ل ه  ِمنم قـ بمل  

رِ م فـ ق دم س ر    أ خ  ل ه  ِمنم قـ بمل  } وقوله تعالى: رِ م فـ ق دم س ر    أ خ  }أي: ق ال وا:  {ق ال وا ِإنم ي سم ِإنم ي سم

الذي و ِصف به  " السَّر   "واختلف يف ،(2)وهو يوسف  ،"يعنون أخاه ألبيه وأمه {ل ه  ِمنم قـ بمل  
كسره وألقاه يف    ،: ص ن ًما جلده أيب أمه(5)وابن جريج ( 4)وقتادة (3)جبري يوسف، فقال سعيد بن
عن أبيه قال كان: يعقوب على طعام، إذم نظر  يوسف إىل ع رم  ( 6)الطريق، وقال ابن إدريس

(7 ) 
                                                           

 املرجع السابق. ،(  ابن جرير1)

 .13/271 ،مرجع سابق ،. ابن جرير399ص ،مرجع سابق ،( جماهد2)
 .7/2177 ،مرجع سابق ،. ابن أيب حامت1/354 ،جع سابقمر  ،تاريخ الرسل والملوك ،( ابن جرير3)
 .1/326 ،مرجع سابق ،( عبدالرزا 4)
 .1/351 ،مرجع سابق تاريخ الرسل والملوك، ،( ابن جرير5)
الكويف. ولد: سنة عشرين ومائة.  ،شيخ اإلسالم ،القدوة ،املقرئ ،احلافظ ،( عبد اهلل بن إدريس األودي أبو حممد، اإلمام6)

خليل بن عبد اهلل بن أمحد بن إبراهيم )ت:  أبو يعلى،ابن اخلليل القزويين .1/290: أبيه. الشيباين، مرجع سابق ،وحدث عن
 ،ه(1409 ،)الرياض: مكتبة الرشد ،1ط ،ت: د. حممد سعيد عمر إدريس اإلرشاد في معرفة علماء الحديث، ،هـ(446
 .4/71 ،مرجع سابق ،. الزركلي1/213
: بِال7) سُّك وِن: العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم وهربه وبقي عليها حلوم رقيقة طيبة فتكسر وتطبخ وتؤخذ إهالتها من ( الع رم  

وحلمها من أطيب اللحمان عندهم؛ ومجعه عرا ؛ قال ابن  ،ويؤكل ما على العظام من حلم دقيق وتتمشش العظام ،طااحتها
ا أخذت اللحم عنه بأسنان  هنشا. وعظم معرو  إذا ألقي عنه حلمه؛ األثري: وهو مجع نادر. يقال: عرقت العظم وتعرقته إذ
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وه به فخبأه فيما بلغين أن   ،قال: كان أو ل ما دخل على يوسف من البالء ، وروي عن جماهد(1)فعري 
وكانوا يتوارثوهنا بالكرب،   منطقة إسحا   ته ابنة إسحا ، وكانت أكرب ولد إسحا ، وكانت إليهاع مَّ 

د له يصنع فيه ما شاء. وكان يعقوب حني و لِ  ،كان له س ل ًما ال ينازع فيه فكان من اختاهنا ممن وليها
شياء ح بـَّه ا إياه، حىت إذا بَّ شيًئا من األحتفكان معها وإليها، فلم   ه  يوسف، كان قد حض نته ع مَّت  

اها فقال: يا أخيَّة سل مي إيل  يوسف، فواهلل ما أقدر أتترعرع وبلغ سنواٍت، ووقعت ناس يعقوب عليه 
  واهلل ما أقدر على أن يغيب عين ساعة  على أن يغيب عين ساعة ! قالت: فواهلل ما أنا بتاركته،

  ،نظر إليه وأسكن عنه، لعل ذل  يسل يين عنهأياًما اهلل ما أنا بتاركه ! قالت: فدعه عندي أو قال: ف
أو كما قالت. فلما خرج من عندها إىل يعقوب عمدت إىل ِمنمطقة إسحا  فحزمتها على يوسف من 

مث  ،فينظروا من أخذها ومن أصاهبا؟ فالت ِمس تم  ،مث قالت: لقد فقدت ِمنمطقة إسحا  ،حتت ثيابه
أصنع فيه ما   ،وجدوها مع يوسف، فقالت: واهلل إنه يل لس ل م  ف ،فكشاوهم قالت: كشِّاوا أهل البيت

 ،فهو س ل م  ل   ،كا  إن كان فعل ذلفقال هلا: أنت وذ ،شئت. قال: وأتاها يعقوب فأخربته اخلرب
ما أستطيع غري ذل . فأمسكته فما قدر عليه يعقوب حىت ماتت. قال: فهو الذي يقول إخوة 

رِ م فـ ق دم س ر  }يوسف ِسهِ }: وقولُهُ  ( 2) {   أ خ  ل ه  ِمنم قـ بمل  ِإنم ي سم أي:  {ف أ س رَّه ا ي وس ف  يف نـ ام

انًا و اللَّه  أ عمل م  مب ا ت ِصا ون  }فأضمرها يعين الكلمة، و وكىن عن الكلمة ومل جير  ( 3){ق ال  أ نـمت مم ش ر  م ك 
عىن املراد عند سامعي الكالم كما قال هلا ذكر متقدِّم، ألن العرب تاعل ذل  كثريا إذا كان ماهوم امل

 : (4)حامت الطائي

                                                                                                                                                                                     

ِدي األ م رَّ و م ا ي ليهِ  ِدنَّ م عمرو   الِعظاِم. قال اجلوهري: والع رم   م صمد ر  .،وأنشد أبو عبيد لبعض الشعراء خياطب امرأته: و ال  تـ هم و ال  تـ هم
 .10/244 ،مرجع سابق ،ع رمقاً وم عمرقاً. ابن منظور ،بِالضَّمِّ  ،قـ ومِل   ع ر قمت  المع ظمم  أ عمر ق ه

 .7/2178 ،مرجع سابق ،( ابن أيب حامت1)
 املرجع السابق. ،.  ابن أيب حامت16/196 ،مرجع سابق ،( ابن جرير2)

 .7/2180 ،مرجع سابق ،( ابن أيب حامت3)
 ،جاهلي، يضرب املثل جبوده، كان من أهل جند ،ادجو  ،شاعر ،  هـــ فارس 46أبو ع ِدى  ت:  ،( حامت بن عبد اهلل الطائي4)

ومات يف عوارض جبل يف بالد طيِّئ وله "ديوان".وفاته يف السنة الثامنة بعد مولد النيب صل ى اهلل عليه وسلم. ابن قتيبة الدينوري، 
 .210. ديوانه ص 1/98. لويس شيخو، مرجع سابق، 1/235 ،،مرجع سابقالشعر والشعراء
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 (1)إ َذا َحْشـَرَجْت يـَْوًما َوَضاَق بَها الصَّْدرُ  ***َأَمـاو يَّ َمـا يـُْغن ـي الـثَـَّراُء َعن  اْلَفــــــَتى 

اللة كان يف قوله: "إذا حشر ج ت يوًما" د  إنوكىن هبا ومل جير هلا ذكر،   ،يريد: وضا  بالناس الصدر

مث َّ ِإنَّ ر بَّ   لِلَِّذين  ه اج ر وا ِمنم بـ عمِد  }لسامع كالمه على مراده بقوله: "وضا  هبا" ومنه قوله تعاىل: 

ا}فقال:  ( 2){م ا ف ِتن وا مث َّ ج اه د وا و ص بـ ر وا ِإنَّ ر بَّ   ِمنم بـ عمِده ا ل غ ا ور  ر ِحيم   ومل جير  {ِمنم بـ عمِده 

فيما  (3)واهلل أعلم مبا تكذبون {و اللَّه  أ عمل م  مب ا ت ِصا ون  } وقوله تعالى:  م مؤنثقبل ذل  ذكر الس
تصاون به أخاه بنيامني، وذكر أن الص واع ملا و جد يف رحل أخي يوسف تالو م  القوم بينهم، قال 

ا يزال لنا امني، مي قالوا: يا بينفملا استخرجت السرقة من رحل الغالم انقطعت ظهورهم،  السدي: 
يامني: بل بنو راحيل الذين ال يزال هلم منهم بالء،  بنافقال   ! مىت أخذت هذا الصواع؟منكم بالء

الذي وضع الدراهم يف رحالكم!  ،ذهبتم بأخي فأهلكتموه يف الربية! وض ع هذا الصواع يف رحلي
مث  ،فأدناه من أذنه ،قر  فيهفقالوا: ال تذكر الدراهم فنؤخذ هبا! فلما دخلوا على يوسف دعا بالصاع فن

عشر رجال وأنكم انطلقتم بأٍخ لكم فبعتموه، فلما  قال: إن صواعى هذا ليخربين أنكم كنتم اثىن
أحي   ،قام فسجد ليوسف، مث قال: أيها املل ، سل صواع  هذا أخي ،يامني بنامسعها 
نه إن علم يب فسوف هو حي ، وسوف تراه، قال: فاصنع يب ما شئت، فإ ،مث قال ،فنقره  هو؟

يامني: أيها املل  إين أريد أن  بنايستنقذين، قال: فدخل يوسف فبكى، مث توضَّأ، مث خرج فقال 
فسله من الذي سرقه فجعله يف رحلي؟ فنقره فقال: إن صواعي  ،تضرب ص واع  هذا فيخربك باحلق  

ال: وكان بنو ق  وقد رأيت  مع من كنت؟ هذا غضبان، وهو يقول: كيف تسألين عن صاحيب،
يعقوب إذا غضبوا مل يطاق وا، فغضب روبيل، وقال: أيها املل ، واهلل لترتكنا أو ألصيحنَّ صيحة ال 
يبقى مبصر امرأة  حامل إال ألقت ما يف بطنها! وقامت كل شعرة يف جسد ر وبيل، فخرجت من ثيابه، 

 ضب أحدهم مسَّه فقال يوسف البنه: قم إىل جنب روبيل فمسَّه. وكان بنو يعقوب إذا غ
                                                           

-هـ1418-)حممد علي بيضون ،1ط الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها، ،( ابن فارس1)
 .9/86 ،مرجع سابق ،تهذيب اللغة ،. األزهري اهلروي2/1034 ،مرجع سابق ،. ابن دريد1/202 ،م(1997

 .110اآلية:  ،( سورة النحل2)
 .7/2180ابن أيب حامت، مرجع سابق، (3)
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اآلخر ذهب غضبه، فمر  الغالم إىل جنبه فمسَّه، فذهب غضبه، فقال روبيل: م نم هذا؟ إن يف هذا 
فقال يوسف: من يعقوب؟ فغضب روبيل فقال: يا أيها املل  ال تذكر   !البلد لبـ زمرًا من بـ زمر يعقوب
 .(1)يوسف:  أنت إًذا إن كنت صادقًا ابن ذبيح اهلل، ابن خليل الرمحن، قال يعقوب، فإنه س رِيُّ اهلل

ان ه  } وقوله تعالى: ن ا م ك  ِبريًا ف خ ذم أ ح د  ا المع زِيز  ِإنَّ ل ه  أ بًا ش يمًخا ك  أي: قال إخوة  {ق ال وا ي ا أ يُـّه 

ِبريًا}ياأيها املل   {ي ا أ يُـّه ا المع زِيز  }يوسف ليوسف:  واحًدا  كلنا حنبه، فخذ{ِإنَّ ل ه  أ بًا ش يمًخا ك 

ِسِنني  } من ا بدال منه، وخلِّ عنه يقولون: يف أفعال   قال ابن إسحا : أي نرى {ِإنَّا نـ ر اك  ِمن  المم حم

ن ا م ت اع ن ا } وقوله تعالى: .(2)ذل  من  إحسانا إن فعلت ق ال  م ع اذ  اللَِّه أ نم ن أمخ ذ  ِإالَّ م نم و ج دم

ه   اهلل أن نأخذ بريًئا بسقيم أي: أستجري باهلل أن أفعل ذل . أي: قال يوسف إلخوته أعوذ ب {ِعنمد 

  {ِإنَّا ِإًذا ل ظ اِلم ون  }يقول: إن أخذنا غري الذي وجدنا متاعنا عنده  {ِإنَّا ِإًذا ل ظ اِلم ون  }: وقولُهُ 

ا المع زِيز  }وروي عن أسباط ق ال وا:  ،(3)أي: لناعل ما ليس لنا فعله وجنور على الناس ِإنَّ ل ه   ي ا أ يُـّه 

ل   (4)وقولوا له: إن مل  مصر يدعوا  ،اآلية قال يوسف: إذا أتيتم أباكم فأقرئوه مين السالم{أ بًا
حىت تعلم  أن  يف أرض مصر صدِّيقني مثل ه  ،أن ال متوت حىت ترى ابن  يوسف

وقد تضمنت . (5)
السبب فيه فال يظهر خياى  حقاآليات البيان عما يوجبه التدبري ألخذ الشيء بظاهر مجيل مع باطن 

ملتأمليه من بلوغ املراد على طريق العدل واإلنصاف مبا وقع من اإلقرار مبا هو حق اجلزاء، والبيان عما 
وجبه السرقة من العار هبا ومتثيل صاحبها مبن هو من أهلها عيب لرهبا، والبيان عما يوجبه الدعاء إىل ت

 يدعوا إىل املظاهرة فيه على من أنعم اخلطأ املطلوب من التذكري باإلحسان الذي 

                                                           

 .7/2179 ،مرجع سابق ،ابن أيب حامت .16/200 ،مرجع سابق ،( ابن جرير1)
 .7/2180 ،مرجع سابق ،(  ابن أيب حامت2)
 .7/2180 ،مرجع سابق ،. ابن أيب حامت13/280 ،مرجع سابق ،( ابن جرير3)
 (كذا يف األصل والصواب "يدعو" ألن الواو األصلية اليت هي الم الاعل ال يثبت بعدها األلف كواو اجلماعة.4)

 .7/2181 ،مرجع سابق ،املرجع السابق. ابن أيب حامت ،( ابن جرير5)
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عليه عند تأميله ذل  لدعاء إليه، والبيان عما يوجبه الظلم بأخذ الربيء بالسقيم من االنتااع منه 
 واالستعاذة باهلل يف السالمة من معرته. 

:  القوُل في الوقف  والتمام 

، (3){ت ِصا ون  }، وكذا (2){ِعلمٍم ع ِليم   و فـ وم   ك لِّ ِذي}، وكذا (1)كاف  {ِإالَّ أ نم ي ش اء  اللَّه  }

ِسِنني  }وكذا   .(5){ل ظ اِلم ون  }، وكذا (4){ِمن  المم حم

 وقولُُه عزَّ وجلَّ: 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ   ڦ ڦ ژ      

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ    چ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ    ڎ 

ڈ ڈ  ژ ژ ڑ ڑ   ک ک  ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  

ڱ ڱ  ڱ ں ں ڻ   ڻ ڻڻ  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ڳ ڱ

 ژھھ  ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ  ۇۇ ۆ    ۆ  ۈ  ۈ ٴۇ 

                                                           

 ،. الداين2/726 ،مرجع سابق ،: وهو تام عند األنباري335ص ،مرجع سابق ،القطع واالئتناف ،كاف ،(  قال النحاس1)
. 195ص  ،ابقمرجع س ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،. األنصاري328ص  ،مرجع سابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا

 .195ص ،مرجع سابق ،األمشوين
املرجع السابق. قال األنصاري:  ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجع السابق. قال: تام الداين ،القطع واالئتناف ،( النحاس2)

 .السابق املرجع ،األمشوين ،املرجع السابق. وهو تام ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،حسن
 املرجع السابق. ،املرجع السابق. األمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشدحسن، ( قال األنصاري: 3)

 ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري ،. قال: حسنالسابق املرجع ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،( قال: تام الداين4)
 .السابق املرجع ،األمشوين ،. وهو تامالسابق املرجع
 ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري ،. قال: حسنالسابق املرجع ،مكتفى في الوقف واالبتداال ،( قال: تام الداين5)

 املرجع السابق. ،األمشوين ،املرجع السابق. وهو تام
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تـ يمئ س وا}ملا ظرف مضاف إىل     تـ يمئ س وا}متعلق بـ {ِمنمه  }، {اسم جواب ملـ ا  {خ ل ص وا}، {اسم

وهو العامل يف ملـ ا
يًّا}، (1)  ية ، ومجعه أجن(2)نصب على احلال، وهو واحد يؤدي عن مجيع {جنِ 

 (: 3)وينشد

َيهْ  َيهْ (4)واْختلف القولُ ***  إ ني إ ذا َما الَقْوُم َكانُوا أَْنج    (5)اختالف اأَلْرش 

. يقال: جنوت الرجل أجنوه جنيا، جعل صاة، ومنه قوله تعاىل: (6)بيه هناك أوصيني وال توصي 

يًّا} م ا ي ك ون  ِمنم }، وقال تعاىل: (8)ويقال للجماعة جنوى وهم يتناجون تناجياً  (7){و قـ رَّبـمن اه  جنِ 

                                                           

 .2/101 ،مرجع سابق ،( الدعاس1)
 .1/392 ،قمرجع ساب ،.القيس2/211 ،مرجع سابق ،إعراب القرآن ،.النحاس2/104،3/124 ،مرجع سابق ،( الزجاج2)
نابه  ،وناهز عمره املئة. كان شرياا يف قومه ،الرياحي  الريبوعي  احلنظلي  التميمي: شاعر خمضرم ،( هو لس ح يمم بن و ثِيل بن عمرو3)

الذكر. له أخبار مع زياد بن أبيه ومااخرة مع غالب بن صعصعة والد الارزد . قال ابن دريد: عاش أربعني سنة يف اجلاهلية وستني 
 ،.ابن حجر العسقالين 2/629،مرجع سابق الشعر والشعراء، ،م(. ابن قتيبة الدينوري 680هـ = حنو  60اإلسالم. )حنو  يف

. ويصف قوما أتعبهم السري والسار فرقدوا 3/79 ،مرجع سابق ،. الزركلي3/207 ،مرجع سابق اإلصابة في تمييز الصحابة،
اقته حذار سقوطه. وقيل: إمنا ضربه مثال لنزول األمر املهم. واألرشية احلبال اليت وشد بعضهم على ن ،على ركاهبم واضطربوا عليها

 ،.ابن منظور9/241 ،مرجع سابق ،)أوصيين وال توصي( بالياء ألنه خياطب مؤنثا. القرطيباد أنه ثابت اجلأش. ور وامل ،يستقى هبا
 .15/308 ،مرجع سابق

 وغريمها. 6/2503 ،مرجع سابق ،. اجلوهري5/245 ،مرجع سابق ،الثعليب ( يف )د( "القوم" ولعله الصواب لثبوته عند4)

ي هم... 5) واضمطرب ( كذا يف األصل وعلى اختالف "القوم" والقول"وكال املعنيني واحد واهلل تعاىل أعلم. "ِإين ِإذا م ا الق ومم  ك ان وا أ جنِم
 ،. ابن فارس11/136 ،مرجع سابق ،تهذيب اللغة ،. األزهري اهلروي1/235 ،مرجع سابق ،ابن دريد ،"الق ومم  اضمطراب  األ رمِشي هم 

 .15/308 ،مرجع سابق ،. ابن منظور1/857 ،مرجع سابق مجمل اللغة،
 املرجع السابق. ،( ابن منظور6)

 .52اآلية:  ،( سورة مرمي7)
 .6/2503 ،مرجع سابق ،( اجلوهري8)
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ث ةٍ  ، فاملناجاة مثل املسارة، (2)ويقال جنوت أجنو جنوى وأصل النجو االرتااع من األرض (1){جن مو ى ث ال 

ألف {أ مل م تـ عمل م وا}و ،(3)ويقال يئس يأسًا واستيئس استئاسًا وهو يائس ومستيئس وأيس يائس

يف موضع نصب بـ  {أ نَّ }، {أ نَّ أ ب اك مم } ،(4)التقريراالستاهام ودخلت على "مل" للتوبيخ و 

ِمن  }  ،{أ خ ذ  }بـ  ( 5)نصب {م ومثًِقا}، {أ خ ذ  }متعلق بـ  {عليكمم }، {تـ عمل م وا}

يف موضع رفع باالبتداء،  {م ا}، {و ِمنم قـ بمل  م ا فـ رَّطمت مم يف ي وس ف  }، {م ومثًِقا}متعلق بـ {اللَّهِ 

تاريطكم يف  {و ِمنم قـ بمل  }مبنزلة التاريط أي: {م ا فـ رَّطمت مم }، ويكون (6)اخلرب {و ِمنم قـ بمل  }

هذا  {و ِمنم قـ بمل  }مبين ألنه غاية والتقدير:  {قـ بمل  }متعلقة باالستقرار، و "من"يوسف، ويكون 

ن فرطتم، وجيوز أن تكو  {و ِمنم قـ بمل  }زائدة، ويكون التقدير:  {م ا}تاريطكم، وجيوز أن تكون 

ويف }، (7)والتقدير: أومل تعلموا من قبل تاريطكم {أ نَّ }يف موضع نصب عطف على  {م ا}

 {أ بـمر ح  }الااء جواب موافقة أباهم، و {فـ ل نم أ بـمر ح  األم رمض  }،{فـ رَّطمت مم }متعلق بـ  {ي وس ف  

     ، (9)اــــــروحا وبراحــــيقال: برح يربح ب {أ بـمر ح  }نصب بـ {األم رمض  }، (8)نصب بـ لن
                                                           

 .7اآلية:  ،( سورة اجملادلة1)
 .15/308 ،مرجع سابق ،. ابن منظور1/688 ،مرجع سابق ،مختار الصحاح ،ازي( زين الدين الر 2)
( هذه اجلملة مذكورة هكذا يف هذا املكان يف األصل وكذل  يف "د" وأرى أهنا قد أقحمت هنا سهوا أو خطأ من املؤلف أو 3)

يًّا{.   الناسخ وأن مكاهنا قبل قوله تعاىل}جنِ 

 .2/69 ،مرجع سايق ،. القرطيب1/289 ،مرجع سابق ،األصاهاين. 6/272 ،مرجع سابق ،( املاتريدي4)
 .  2/510 ،مرجع سابق ،. اخلراط2/96 ،مرجع سابق ،.الدعاس2/212 ،مرجع سابق ،إعراب القرآن ،( النحاس5)

 .346ص ،مرجع سابق ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،. األنصاري1/418 ،مرجع سابق ،( ابن هشام6)
 .3/125 ،مرجع سابق ،. الزجاج13/286 ،مرجع سابق ،. ابن جرير2/53 ،القرآنمعاين  ،( الاراء7)
 .2/212 ،مرجع سابق ،إعراب القرآن ،. النحاس1/136 ،مرجع سابق ،( الاراء8)
 .9/242 ،مرجع سابق ،( ابن جرير9)
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 متعلق بـ {يل }و  ( 1){ح ىتَّ } نصب بـ{ي أمذ ن  }، {ي أمذ ن  يل أ يب }غاية،  {ح ىتَّ }و

يـمر  }، {حي مك م  } متعلق بـ {يل }، و{ي أمذ ن  }معطوف على  {حي مك م  }و {ي أمذ ن  } و ه و  خ 

، {ارمِجع وا} متعلقة بـ {ىل  إِ }، {ِإىل  أ بِيك مم }أمر،  {ارمِجع وا} ،(2)ابتداء وخرب {احلم اِكِمني

ن ا} ،(3)الااء جواب األمر {فـ ق ول وا} ن ا} الباء متعلقة بـ {ِإالَّ مب ا ع ِلمم و م ا ك نَّا لِلمغ يمِب }، {ش ِهدم

اِفِظني   اِفِظني  }متعلق   {لِلمغ يمبِ }، {ح  منصوبة بـ اسأل والتقدير: أهل  {المق رمي ة  }، {ح 

ا الَّيِت ك نَّا} ،(4)القرية ا}و ( 5)،{المق رمي ة  } نعت لـ {ِفيه   {و المِعري  }متعلق مبعىن االستقرار،  {ِفيه 

ا}و ،(6)والتقدير: أصحاب العري {المق رمي ة  }عطف على  بـ لمن ا} متعلق بـ {ِفيه  و ِإنَّا }، {أ قـم

 متعلق بـ ( 7)بل إضراب عن األول، وإجياب للثاين، "لكن"  ،اسم إن  وخربها {ل ص اِدق ون  

رًا}، {س وَّل تم } يل  }، {س وَّل تم } نصب بـ{أ مم  وجيوز أن يكون ،(8)ابتداء وخرب {ف ص بـمر  مجِ 

يل  }واخلرب حمذوف وتقديره:  له،  ًا نعت{مِجيل  }و باالبتداء  "صرب"  رفعًا   أوىل يب    {ف ص بـمر  مجِ 

                                                           

 .2/212، مرجع سابق، إعراب القرآنالنحاس، . 3/125 ،مرجع سابق ،( الزجاج1)
 رجع السابق.امل ،( النحاس2)

 .2/101 ،مرجع سابق ،. الدعاس13/42 ،مرجع سابق ،. اجلدول3/125 ،مرجع سابق ،( الزجاج3)
 ،ت: فائز فارس )الكويت: دار الكتب الثقافية( اللمع في العربية، ،. ابن جين4/351 ،مرجع سابق ،المقتضب ،( املربد4)
 ،وهو ينطق اجلماد ل  ،سأل القرية وإن كانت مجاداً فأنت نيب اهلل: قال القرطيب: وافائدة.2/396 ،مرجع سابق ،. الزجاج1/28

ألن  ،.قال سيبويه: وال جيوز كلم هنداً وأنت تريد غالم هند1/728 ،مرجع سابق ،وعلى هذا فال حاجة إىل إضمار.نصر واهلاليل
 كالقول يف القرية سواء. ،والقول يف العري ،هذا يشكل

 .2/101 ،مرجع سابق ،الدعاس 5/35 ،مرجع سابق ،رويش.  د13/46 ،مرجع سابق ،( صايف5)
 .2/742 ،مرجع سابق ،. العكربي2/209 ،مرجع سابق ،إعراب القرآن ،.النحاس1/53 ،مرجع سابق ،( األخاش6)
 ( كذا يف األصل  والصواب"لكم" للنص القرآين ولعله تصحيف من الناسخ.7)

 .3/271 ،مرجع سابق ،طيةابن ع .سابقالرجع امل ،إعراب القرآن ،( النحاس8)
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يكون على حذف املبتدأ  وجيوز أن ،(2)والصرب اجلميل: الذي ال جزع فيه وال استكانة ،(1)من جزع
 (: 4)كما قال( 3)والتقدير: أمري صرب مجيل، ولو أمرهم بالصرب لنصب 

ر  َجم يل   ***طُوَل السَُّرى  تشكو إ َلىَّ َجَمل ي  وك الَنا ُمْبتَـَلى َصــــــــــــــــــــــبـْ

{ أمتِي يِن هِبِمم أ نم ي  }، (5)، وهي مشبهة بكانةعسى: طمع واشاا  من املخلوقني، ومن اهلل واجب 

حقق معىن االستقبال لي {ع س ى}مع  {أ نم }ودخول {ع س ى} يف موضع نصب بـ{ أ نم }

يًعا}، {ي أمتِي يِن } متعلق بـ {هِبِمم }فيها، و هبم  {ي أمتِي يِن }نصب على احلال، أي:  {مجِ 

، (6)توكيدا للمضمر  {ه و  } جيوز أن يكون {ِإنَّه  ه و  المع ِليم  احلم ِكيم  }جمتمعني وفيه معىن التوكيد، 

  اخلرب واجلملة خرب إن . {المع ِليم  }وجيوز أن يكون فاصلة، وجيوز أن يكون مبتدأ، و

 القوُل في المعنى والتفسير :

ويأخذ منهم واحًدا مكانه  قال   ،يامنيابن يوسف عن  ياملعىن واهلل أعلم فلما يئسوا من أن خيل   

تـ يمئ  }: ابن إسحا  يًّا} ،(7)ورأوا شد ته يف أمره  ،يئسوا منه {س وا ِمنمه  فـ ل مَّا اسم أي خال  {خ ل ص وا جنِ 
بعض يتناجون وال خيتلط هبم غريهم، والنجي يكون واحدا ومجاعة ألنه مصدر وكونه ببعضهم 

                                                           

 .5/3616 ،مرجع سابق ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،. القيسي12/584 ،مرجع سابق ،( ابن أيب حامت1)
 .9/152 ،مرجع سابق ،. القرطيب3/96 ،مرجع سابق ،. الزجاج15/584 ،( ابن جرير2)
 .2/318 ،مرجع سابق ،إعراب القرآن( النَّحَّاس، 3)
يال ف ِكالنا م بمت لى وتكون لاظة"ويشكو" بدال من  ( كذا يف األصل ولعل4) الصواب: ي شمك و إيلَّ مج  ِلي ط ول  السُّر ى ... ص بـمرًا مجِ 

 ،. ابن جرير2/54 ،مرجع سابق ،. الاراء1/162 ،مرجع سابق ،سيبويه ،تشكو و ف ِكالنا بداًلمن "وِكال نا" واهلل أعلم. ورد يف
 قائله. .  ومل أقف على18/79 ،مرجع سابق

 .2426-6/2425 ،مرجع سابق ،( اجلوهري5)
 . 3/1184 ،مرجع سابق شرح الكافية، ،. ابن مال 3/220 ،مرجع سابق ،إعراب القرآن( النَّحَّاس، 6)

 .7/2181 ،مرجع سابق ،( ابن أيب حامت7)
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ث ةٍ } ( 2){و ِإذم ه مم جن مو ى}قوله تعاىل:  (1)للجماعة و ى ِمن  ِإمنَّ ا ال}والواحد  ( 3){ِمنم جن مو ى ث ال  نَّجم

 : (5)فهي يف هذه املناجاة ناسها ومنه قول الشاعر ( 4){الشَّيمط انِ 

ـيّ    ***نجوى الرجــــــــال فَـــــــــــــــــ ـ ( 6)وأحب ْنــَد سـّرَك حـبَّ النَّج   ُكــْن ع 

قال بعضهم، {ق ال  ك ِبري ه مم }:  وقولُهُ وهي املناجاة.   ،يف هذا مبعىن واحد "ىالنج "و النجوى و 
وهو مشعون، قالوا: وكان روبيل أكرب منه قال ذل    ،ال يف السن  ،عىن به كبريهم يف العقل والعلم

( 11)وهو روبيل   ،: عىن بذل  كبريهم يف السن(10)وابن إسحا  (9)والسدي (8). وقال قتادة(7)جماهد

                                                           

 .16/204 ،مرجع سابق ،( ابن جرير1)
 .47اآلية:  ،( سورة اإلسراء2)
 .7ية: اآل ،( سورة اجملادلة3)
 .10اآلية:  ،سورة اجملادلة( 4)
من عبد القيس: شاعر  ،من بين حمارب ابن عمرو ،هـ( 80( هو الصَّل ت ان الع بمدي " هو قثم بن خبيئة الصَّل ت ان الع بمدي")ت: 5)

رجع م ،الزركلي. 1/491 ،مرجع سابق ،الشعر والشعراء ،ابن قتيبة الدينوري .حكيم.قال فيه اآلمدي: مشهور خبيث
اِة و م رُّ الع ِشي مث  .5/190،سابق من وصيته املشهورة اليت أوصى هبا ولده اليت يقول فيها: أ ش اب  الص غري  و أ فـمىن  الك بري . ك رُّ الغ د 

و" اخلب"  ،املكر ،اء(يقول له بعد البيت الشاهد: و ِسرُّك  م ا ك ان  ِعنمد  اممرٍي. و ِسرُّ الثَّال ث ِة غ يـمر  اخل ِاي. و" اخلب" )بكسر اخل
مرجع سابق )خ ،املكار. اخلب بالكسر: اخلداع واخلبث والغش. واخلب بالاتح والكسر: اخلداع واخلبيث. ابن منظور ،)باتحها(

 .2/141،مرجع سابق ،ب ب (. أبو علي القايل
اِل. ف ك نم ِعنمد  سر ك  خ بَّ النَِّجي  ينظر املرجعني ( كذا يف األصل. ويف )د( "بين خب". وأصل البيت: بـ ين َّ ب د ا ِخبُّ جن مو ى الرِّج  6)

 .16/205 ،مرجع سابق ،السابقني. وابن جرير
 .7/2181 ،مرجع سابق ،( ابن أيب حامت7)
 .  7/2181 ،مرجع سابق ،.ابن أيب حامت16/206 ،مرجع سابق ،.ابن جرير1/327 ،مرجع سابق ،( عبدالرزا 8)

 .2184-2182-7/2181 ،مرجع سابق ،( ابن أيب حامت9)
 املرجع السابق. ،( ابن أيب حامت10)

 .7/2182 ،مرجع سابق ،.ابن أيب حامت16/208 ،مرجع سابق ،. ابن جرير1/327 ،مرجع سابق ،( عبدالرزا 11)
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يقول: أخذ عليكم عهود  اهلل  {مم م ومثًِقاأ مل م تـ عمل م وا أ نَّ أ ب اك مم ق دم أ خ ذ  عليك} :وقوله تعالى
تاريطكم يف يوسف. يقول: أو مل  ،ومواثيقه، لتأتنه به إال أن حياط بكم، ومن قبل فعلتكم هذه

اليت  يقول: فلن أبرح األرض {فـ ل نم أ بـمر ح  األم رمض  }: وقولُهُ تعلموا من قبل هذا تاريطكم يف يوسف؟ 

أو يقضي يل ريب باخلروج منها،  ،(1)باخلروج منها{ ي أمذ ن  يل أ يب ح ىتَّ }أنا هبا: وهي مصر، فأفارقها 

يـمر  احلم اِكِمني  }وإال فإين غري خارج  ،يامني بناوترك أخي  وأعدل   ،واهلل خري من حكم {و ه و  خ 

أ وم }فكأنَّ أبا صاحل وج ه  ،(2)من فصل بني الناس، وكان أبو صاحل يقول: أو حيكم اهلل يل بالسيف

  ،يامني إىل أبيه يعقوب بنا: أو يقضي اهلل يل حبرب من م نـ ع ين من االنصراف بأخي {ك م  اللَّه  يل حي م 
 فأحاربه.

حني أخذ يوسف   ،يقول تعاىل خمربا عن قيل روبيل إلخوته {ارمِجع وا ِإىل  أ بِيك مم } وقوله تعالى: 

يعقوب فقولوا له  {ِإىل  أ بِيك مم }  ،إخويت  ،{ارمِجع وا}أخاه بالصواع الذي است خرج من وعائه: 

ن ا}: وقولُهُ  ،(3){ي ا أ ب ان ا ِإنَّ ابـمن    س ر    } ن ا ِإالَّ مب ا ع ِلمم واختلف يف ذل  فقال  {و م ا ش ِهدم
ألن صواع املل  أصيب يف   ،بعضهم معناها: وما قلنا إنه سر  إال بظاهر علمنا فإن ذل  كذل 

، وقال ابن زيد: وما شهدنا عند يوسف بأن السار  (4)قول ابن إسحا  وعائه دون أوعية غريه وهو

                                                           

 .3/451 ،مرجع سابق ،معاني القرآن الكريم ،املرجع السابق. النحاس ،.ابن جرير2/347 ،مرجع سابق ،( مقاتل1)
 .5/3613 ،مرجع سابق ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،. القيسي5/345 ،مرجع سابق ،املرجع السابق. الثعليب ، حامت( ابن أيب2)
 .2/205 ،مرجع سابق ،. السمرقندي7/2182 ،مرجع سابق ،. ابن أيب حامت16/210 ،مرجع سابق ،( ابن جرير3)
 املرجع السابق. ،( ابن أيب حامت4)
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اِفِظني  } ،(1)يؤخذ بسرقته إال مبا علمنا أي: وما كنا نرى أن ابن  يسر  ويصري  {و م ا ك نَّا لِلمغ يمِب ح 

ان ا} ل  وإمنا قلنا  ،( 2)أمرنا إىل هذا  .(3)مما لنا إىل حاظه منه السبيل {و حن ما ظ  أ خ 

ا} وله تعالى:وق  بـ لمن ا ِفيه  أ ِل المق رمي ة  الَّيِت ك نَّا ِفيه ا و المِعري  الَّيِت أ قـم   ،يقولون: وإن كنت  م تَّهًما لنا {و اسم

ا}فاسأل  {ابـمن    س ر    }ال تصدقنا على ما نقول من أن    ،وهي مصر  ،{المق رمي ة  الَّيِت ك نَّا ِفيه 

: وهي القافلة اليت أقبلت منها معنا عن خرب ابن  وحقيقة {لمِعري  و ا} أي: سل من فيها من أهلها،

 (4)فيما أخربناك به من خربه قال ذل  قتادة {و ِإنَّا ل ص اِدق ون  } صدا  ذل مبما أخربناك فإن  خت مرب  

يل  ق ال  ب لم س وَّل تم ل ك مم أ نـما س ك مم أ ممرًا ف  } وقوله تعالى:. (6)وابن إسحا  ( 5)وابن عباس  {ص بـمر  مجِ 
فلما   ،فأخربوه خربه  ،وختلف روبيل ،يامني إىل أبيهم بناوهو: فرجع إخوة  ،( 7)يف الكالم حذف

فصرب على  أي: بل زينت لكم أناسكم أمرًا مهمتم به وأردمتوه {ق ال  ب لم س وَّل تم }أخربوه أنه سر  

بأوالدي  {ع س ى اللَّه  أ نم ي أمتِي يِن } ،صرب  مجيل ال جزع فيه وال استكانة  ،ما نالين من فقد ولدي

ِ  ما يقولون من    ،لاقدهم وحزين عليهم  ،يدجبو  {ِإنَّه  ه و  المع ِليم  } يمجيًعا فريد هم عل وِصدم

                                                           

 .2/462 ،مرجع سابق ،. ابن اجلوزي16/210 ،مرجع سابق ،ابن جرير( 1)
 . 5/246 ،مرجع سابق ،. الثعليب2183-7/2182 ،مرجع سابق ،.أخرج ابن أيب حامت1/327 ،مرجع سابق ،( عبدالرزا 2)

 .16/211 ،مرجع سابق ،( ابن جرير3)
معون إىل حجته أن يستشهدوا : إنه ميكن للمؤمن الصاد  أن يطلب ممن يستفائدة. 7/2183 ،مرجع سابق ،( ابن أيب حامت4)

 .728 ،مرجع سابق ،حبميع الشهود الذين رأوا ما حدث معه بأم أعينهم تعزيزاً لصدقه وإقناعاً حلجته.نصر واهلاليل
 .13/290 ،مرجع سابق ،( ابن جرير5)
 .7/2183 ،مرجع سابق ،( ابن أيب حامت6)
 .16/13 ،مرجع سابق ،( وكذا قال ابن جرير: يف الكالم مرتوك7)
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وابن إسحا ، وقال يأتيين هبم مجيعا يعين  ( 2)قال ذل  قتادة ( 1)يف تدبريه خلقه {احلم ِكيم  }كذبه 
نه كان عنده أن يوسف مل ميت، وإمنا غاب عنه خربه ألنه محل وهو أل ،(3)يامني بنايوسف وأخاه 

عبد ال ميل  لناسه شيء، مث اشرتاه املل  فكان يف داره فال يظهر للناس، مث حبس فخاي خربه، 
فلما متكن احتال يف أن يعلم أبوه خربه ومل يوجه برسوله ألنه كره من إخوته أن يعرفوا ذل  فال يدعوا 

. وقد تضمنت اآليات البيان عما توجبه شدة احملبة يف سبب نقض املعاهدة (4)أبيه الرسول يصل إىل
لئال يتوهم اختيار النقض على ركوب القبيح من األمر، والبيان عما يوجبه نقض  (5)من إظهار البدر

والبيان  ه وال قدر أن يكون مثله،بالعهد من االعتداء مبا وقع ألجله مما ال ميلكه املعهود به مما مل حيتس
عما يوجبه طلب التصديق من االستشهاد بأهل اخلربة حىت يتواتر من اخلرب ما يزول معه الش  ويرفع 
الريب، والبيان عما يوجبه التعهد يف شدة احملن من الصرب اجلميل والطمع فيما يأيت من قبل اهلل عز 

 العاقبة. وجل من جتديد النعمة وكشف البلية على ما وعد الصابرين من اخلري يف 

:  القوُل في الوقف  والتمام 

ثًِقا ِمن  اللَّهِ }    ها منصوبة تجعلت ما زائدة أو مصدرا وإن جعل اإذ ( 6)كاف  {قدم أ خ ذ  عليكمم م وم

يـمر  احلم اِكِمني  }معطوفة كان الكايف  اِفِظني  }وكذا  ،(7) {خ    ،(8){ح 

                                                           

 .213 ،16/214 ،مرجع سابق ،( ابن جرير1)
 .7/2184 ،مرجع سابق ،ابن أيب حامت( 2)
 .3/57 ،مرجع سابق ،(السمعاين أبو املظار3)
 .9/247 ،مرجع سابق ،( القرطيب4)
 واهلل تعاىل أعلم. ،( يف "د": الندر. وهذان اللاظان مما أشكال علي يف تضمني املعىن5)

 ،املرجع السابق.قال: صاحل ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،. الداين335ص ،مرجع سابق ،نافالقطع واالئت ،( النحاس6)
مرجع  ،.قال األمشوين: يبىن الوقف على موثقا من اهلل196ص  ،مرجع سابق ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري
 .196ص ،سابق
 املرجع السابق. ،لسابق. وكذا األمشويناملرجع ا ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،( تام عند األنصاري7)

 املرجع السابق. ،املرجع السابق.وكذا األمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،( كاف عند األنصاري8)
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يل  } ،(1)متام {و ِإنَّا ل ص اِدق ون  } عند األخاش، ويصلح الوقوف على  ( 2)متام{ف ص بـمر  مجِ 

يًعا}  .(4) {المع ِليم  احلم ِكيم  }وعلى ( 3) {مجِ 

 وقولُُه عز وجل: 

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى        ائ   ائ  چ 

ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  

ٱ  ٻ  ىئ       ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   

ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ    ٻ  ٻ

ٿ      ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ    ڄ  

  چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ   ڃ  چ  چ  چ   چ  

األلف منقلبة من ياء الناس خلاة الاتحة  {ي ا أ س ا ى}، {تـ و ىلَّ }  متعلق بـ {ع نـمه مم }   
، وجيوز اإلمالة وتركها، فمن أمال: فليدل على انقالب األلف عن واألصل يا أساى ،(5)واأللف

                                                           

املرجع السابق. قال  ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،. قال: كاف الداين335ص سابق، مرجع ،القطع واالئتناف ،( النحاس1)
 .196ص سابق، مرجع ،.كاف عند األمشوين196ص سابق، مرجع ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،نهاألنصاري: أكاى م

 ،املرجع السابق. قال: حسن ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجع السابق. قال: كاف الداين ،القطع واالئتناف ،( النحاس2)
 املرجع السابق. ،سن مما قبله األمشويناملرجع السابق. قال: أح ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري

 املرجع السابق. ،األمشوين ،املرجع السابق. قال: حسن ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري ،( قال: صاحل3)

املرجع السابق.  ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجع السابق. قال: كاف الداين ،القطع واالئتناف ،النحاس ،( قال: حسن4)
 املرجع السابق. ،املرجع السابق. وكذا األمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،ا األنصاريوكذ

 .2/179 ،مرجع سابق ،إعراب القرآن. النَّحَّاس، 3/125 ،مرجع سابق ،( الزجاج5)
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 {ِمن  احلم زمنِ }، {أ س ا ى}على متعلقة بـ  {ع ل ى ي وس ف  }. (2)ومن فتح: فعلى األصل ،(1)الياء

فـ ه و   } ،(3)مأخوذ من احلزن، وهي األرض الغليظة الِغل ظِ ، وأصله وح ز نٍ  ح زمنٍ ويقال  ،متعلق بـ ابيضت

ابتداء وخرب، والااء جواب ما أخرب به ومجيع ما يذكره من الااء، وهي عاطاة أهنا جواب  {م  ك ِظي
وليضمن الكالم معىن  ،(4)فلما فيها من ذل  املعىن لشدة اتصال املعطوف باملعطوف به بال فصل

و، والتاء بدل من الوا (5)قسم{ت اللَّهِ } الاعل، فأشبهت بذل  جواب الشرط، فلذل  يقول جوابا،

ت أ  } لقرهبا منها، كما أبدلت يف جتاه، واألصل وجاه، مستقبل مبعىن تزال واملعىن ال تزال،  {تـ ام
يقال: فىت  ،(6)إلجياب ال يكون إال بالنون الشديدة أو اخلاياةاوحذفت ال وهي مراد للعلم بذل ، إذ 

 (: 7)ياتأ فتأً وفتؤاً قال أوس بن حجر

ق  وتـََقطَّعُ  ***َتدَّع ي َفَما فَت َئْت َخْيل  تـَُثوَب وَ  َها الح  نـْ  (8)َويـَْلَحُق م 
                                                           

 .6/314 ،مرجع سابق ،. أبو حيان2/129 ،مرجع سابق ،. النساي18/498 ،مرجع سابق ،( فخر الدين الرازي1)
 .4/89 ،مرجع سابق ،.البقاعي8/480 ،مرجع سابق ،. السمني13/179 ،مرجع سابق ،( القرطيب2)
هم: واحل زمن  م ا غل ظ  ِمن  األ رض3) ع  ح ز ون  و ِفيه ا ح ز ونة . ابن منظور ،( ق ال  ابمن  ِسيد   ،. الزبيدي13/112 ،مرجع سابق ،و اجلم مم

 .34/414 ،مرجع سابق
 . 2/102 ،مرجع سابق ،. الدعاس5/36 ،مرجع سابق ،( درويش4)

 .2/209 ،مرجع سابق ،إعراب القرآن. النَّحَّاس، 1/315 ،مرجع سابق ،. أبوعبيدة2/51( الاراء ، مرجع سابق،5)
 .2/743 ،مرجع سابق ،التبيان في إعراب القرآن ،. العكربي2/213 ،مرجع سابق ،إعراب القرآن( النَّحَّاس، 6)
ر 7) حىت  نشأ النابغة وزهري فأمخاله. وكان  ،. قال أبو عمرو بن العالء: كان أوس فحل مضرمال  التميمي بن( هو أوس بن ح جم

وال سي ما للقوس. وسبق إىل دقيق  ،كثري الوصف ملكارم األخال . وهو من أوصاهم للحمر والسالح  ،أوس عاقال ىف شعره
 ،مرجع سابق الشعر والشعراء، ،م(. ابن قتيبة الدينوري 620 ت:. )ومل يدرك اإلسالم ،وإىل أمثال كثرية. عم ر طويال ،املعان
، ت: حممد علي النجار، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ،.ابن حجر العسقالين1/97 ،مرجع سابق ،. اجلمحي1/198

 .2/31 ،مرجع سابق ،. الزركلي1/412 ،( ،مراجعة: علي حممد البجاوي )بريوت: املكتبة العلمية
. وكىن باخليل عن 1/316،مرجع سابق ،. أبوعبيدة2/1102،مرجع سابق ،. ابن دريد10البيت:  ،17ه القصيدة: ( ديوان8)

أصحاهبا. ويقال: ثاب وثوب. إذا لوح بطرف ثوبه عند النداء من بعيد. وتدعى: تاتعل من الدعاء أى يدعو بعضهم بعضا. 
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بإضمار  {ت ك ون  }ناصبة لـ {ت ذمك ر  }غاية متعلقة بـ {ح ىتَّ }، {ح ىتَّ ت ك ون  }أي: فما زالت 

 (.1)، وأصل احلرض فساد اجلسم والعقل للحزن واحلب{ت ك ون  }إن، وال يظهر أن معها حرضاً خرب 
 : (2)قال العرجي

 (3)َحتَّى بَل يُت وَحّتى َشفَّني السََّقمُ  ***ؤ  َلّج بي ُحب  فَأْحَرَضني إنِّي اْمرُ 

أي: أذابين فرتكين حمرضا، يقال رجل حرض وامرأة حرضت وقوم حرض ال يثىن وال جيمع على طريقة 

، األوىل {ت ك ون  }معطوف على  {أ وم ت ك ون  ِمن  اهلم اِلِكني  }ألنه مصدر ،(4)واحدة للمذكر واملؤنث

ك و بـ ثِّي و ح زمين ِإىل  اللَّهِ }متعلقة مبعىن االستقرار،  {ِمن  } و كسرت إن  ألهنا بعد القول،   {ِإمنَّ ا أ شم

يف موضع نصب  {بـ ثِّي}لدخول الاعل،  مهيئةليليها الاعل فهي  "ن"إ ودخلت ما على

ف أشكوا ألف وأل {أ شمك و} متعلقة بـ {ِإىل  }معطوف عليه، و {و ح زمين }، {أ شمك و}بـ

، {م ا ال  تـ عمل م ون  } ،{و أ عمل م  } متعلقة بـ {ِمن  }، {و أ عمل م  ِمن  اللَّهِ }املخرب عن ناسه، 
                                                                                                                                                                                     

فيجوز أن اخليل  ،تالحق وينتسب بعضها إىل بعض جمازاً « تدعي»أى تذهب وترجع. ومعىن  ،وحيتمل أن تثوب مبعىن ترجع
أى يسبق « ويلحق»وهذان الوجهان أنسب بقوله  ،واالدعاء مبعىن التنادى ختييل ،حقيقة. أو شبه اخليل بالناس على طريق املكنية

أوهلا إىل آخرها يف  فهي جتتمع وتارت : صور احلرب من ،منها سابق. وتقطع: أى تتقطع وينقطع بعضها عن بعض قطعا قطعا
مرجع  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ،أى: فما زالت اخليل تاعل كذل  حىت انتهت احلرب. الزخمشري ،هذا البيت
 .2/499،سابق
 ،مرجع سابق ،.ابن األنباري3/1070 ،مرجع سابق ،. اجلوهري4/121 ،مرجع سابق ،تهذيب اللغة ،( األزهري اهلروي1)
2/261 . 

وكان أحد  ،م ر ع بمد اللَّه بمن ع م ر بمن عثمان بمن عا ان األموي الع رج ي الشاعر كان ينزل بع رمج الط ائف فن ِسب إِل يمهِ ( أب و ع  2)
تاريخ اإلسالم َوَوفيات ه(. الذهيب ،  120-111مات يِف خالفة هشام)ت:  ،األبطال املذكورين، غزا القسطنطينية يف البحر

 .4/109مرجع سابق، ،. الزركلي3/277 ،ع سابق، مرجالمشاهير َواألعالم
 .16/222 ،مرجع سابق ،.ابن جرير7/134 ،مرجع سابق ،. ابن منظور1/317 ،مرجع سابق ،. أبوعبيدة5: ديوانه( 3)
 .4/121 ،مرجع سابق ،تهذيب اللغة ،. األزهري اهلروي2/54 ،مرجع سابق ،( الاراء4)
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، ويقال بثثت مايب أبثه بثًا إذا ذكرته، وابثثت  {و أ عمل م  }مبعىن الذي يف موضع نصب بـ{م ا}
 .(1)مايب إذا أطلعت  عليه

 : (2)قال ذو الرمة

 َفما ز لُت أَبكي ع َندُه َوُأخاط ُبه ***( 3)بع ل َميََّة يا فتىَوَقفُت َعلى رَ 

ــــــــــــــــُبه *** أَبـُثُّهُ  ( 4)َوَأسقيه  َحّتى كـــــــــــاَد م ّما  (5)ُتَكلِّـُمني َأحـــــــــجارُُه َوَمالع 

ي ا }أي: منشورة مبسوطة،  (7){و ز ر ايبُّ م بمث وث ة  }قال اهلل جل وعز ( 6)وأصل البث: البسط والنشر 

ب وا}نداء مضاف،  {ب يِنَّ  ب وا}معطوف على  {فـ ت ح سَّس وا}أمر،  {اذمه  وهو جواب  {اذمه 

                                                           

 ،مرجع سابق معجم مقاييس اللغة، ،. ابن فارس2/114 ،مرجع سابق ،. ابن منظور1/6 ،مرجع سابق ،( ابن دريد1)
1/172. 
من فحول الطبقة الثانية يف  ،هـــ( شاعر117-77) ،ذو الرمة، من مضر ،أبو احلارث ،( غيالن بن عقبة بن مسعود العدوي2)

 ،. ابن منظور4/11،ع سابقمرج، . ابن خلكان48/142 ،وقيل: بالبادية. ابن عساكر،مرجع سابق ،عصره، تويف بأصبهان
 .17/280 ،مرجع سابق ،سير أعالم النبالء ،. الذهيب20/226 ،مرجع سابق

 ،مرجع سابق الصاحبي في فقه اللغة العربية، ،( كذا يف األصل"يا فىت" ولعل الصواب "ناقيت" كما عند ابن فارس3)
 . وللسيا  واهلل تعاىل أعلم.14/391 ،مرجع سابق ،.ابن منظور12/172

وينبغي أن ي قال: إمنا جاز ذل  ألن األحجار  واملالعب هي عبارة  عن  ،( فأتى بالااعِل ظاهراً فقد مح  ل ه بعض هم على الشذوذِ 4)
مرجع  ،.الثعليب4/48 ،مرجع سابق ،الزجاج ،ولكنه ع ربَّ عنه مبجموع أجزائه ،فكأنه قيل: حىت كاد يكلِّمين ،فهي هو ،الرَّبمع
 . 9/251 ،مرجع سابق ،طيب. القر 5/250 ،سابق

 .14/391 ،مرجع سابق ،.ابن منظور12/172 ،مرجع سابق الصاحبي في فقه اللغة العربية، ،( ابن فارس5)
هـ( 309أبو احلسن علي بن احلسن اهل نائي األزدي،  )ت: بعد  ،كراع النمل.8/217 ،مرجع سابق ،العين ،( الاراهيدي6)

، ) القاهرة: 2مل للمشرتك اللاظي، ت: دكتور أمحد خمتار عمر، دكتور ضاحي عبد الباقي، ط)أقدم معجم شا الُمَنجَّد في اللغة
 .1/273 ،مرجع سابق ،. اجلوهري1/163 ،مرجع سابق ،. ابن دريد1/137 ،م(  1988-عامل الكتب

 .16اآلية:  ،( سورة الغاشية7)
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يقال: حتسس وجتسس  ،(1)متعلق بـ حتسسوا، وأصله طلب الشيء باحلس{ِمنم ي وس ف  }الذهاب، 

متعلقة بـ      ،{ِمنم }    ،{هِ ِمنم ر ومِح اللَّ } ،(3)هني وهو ضد الرجاء{و ال  تـ يمئ س وا}(2)مبعىن

اِفر ون  }، {يـ يمئ س  }رفع بـ {ِإالَّ المق ومم  } {تـ يمئ س وا،} فـ ل مَّا د خ ل وا }، {المق ومم  }نعت لـ {المك 

جواب ملـ ا وهو العامل يف ملـ ا، {ق ال وا}،{د خ ل وا} متعلق بـ {عليه}ملـ ا ظرف،  {عليه

ل ن ا} ، {م سَّن ا} رفع بـ {الضُّرُّ }، {م سَّن ا}يف عطف على النون واأللف  {و أ هم

ن ا}متعلق بـ {بِِبض اع ةٍ }بـ اةٍ }، {و ِجئـم ، {أ وفِ }نصب بـ {المك يمل  }نعت لـ بضاعة،  {م زمج 

، {ِإنَّ اللَّه  جي مزِي المم ت ص دِِّقني  }"،تصد " علينا متعلق بـ {ف أ ومفِ }معطوف على  {و ت ص دَّ م }

 املستأناة. {ِإنَّ }

 قوُل في المعنى والتفسير :ال

يقال: ( 4)على يوسف  ناً زم أي: يا ح   {ي ا أ س ا ى}املعىن واهلل أعلم وأعرض عنهم يعقوب وقال:    
يقال منه: "أِسامت  على كذا آس ف  عليه أس ًاا"، يقول اهلل تعاىل:   هو أشدُّ احلزن " األسف " إن

أي هو   ،( 5): أي فهو مكظوم على احلزن{فـ ه و  ك ِظيم  }عينا يعقوب من احلزن {وابيضَّت}

و المك اِظِمني  }قال اهلل تعاىل:  " فعيل " منه إىل " املاعول " مم مِس  عليه، ص ِرف ،مملوء منه

                                                           

 .3/16 ،مرجع سابق ،العين ،( الاراهيدي1)
 .6/38 ،مرجع سابق ،. ابن منظور1/368 ،مرجع سابق ،( األنباري2)
 .7/331 ،مرجع سابق ،العين ،( الاراهيدي3)
 .2/206 ،مرجع سابق ،. السمرقندي7/2185 ،مرجع سابق ،. ابن أيب حامت1/327 ،مرجع سابق ،( عبدالرزا 4)
 .16/215 ،مرجع سابق ،.ابن جرير7/2187 ،مرجع سابق ،. ابن أيب حامت400ص  ،مرجع سابق ،( جماهد5)
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، ألنه ميس  املاء وحيبسه، وقيل: كان حزن يعقوب ةظاموحنوه كِ  (2)ضر ويسمى احل ، ( 1){المغ يمظ  
ينه، وقيل: كان حزنه ألنه سل مه إليهم وهو صيب فندم على يوسف ألنه علم أنه حي فخاف على د

 على ذل .

ت أ  ت ذمك ر  ي وس ف  } وقوله تعالى:  أي: قال ولد يعقوب الذين انصرفوا إليه من مصر له  {ت اللَِّه تـ ام

ت أ  }،(3): تاهلل ال تزال تذكر يوسف{ي ا أ س ا ى ع ل ى ي وس ف  }حني قال:   ئمبعىن تزال يقال فت {تـ ام
تأ ف تأً وف تو ًءايا

(4.) 

 : (5)كما قال

 (6)ُســــــــــــــــَراد ُق يَــْوم  ذ ي ر يَـاح  تَـَرفَّعُ  *** َفَمــا فَت ئَـْت َحـتَّى كـَأنَّ ُغَبارََهـا

وال حيذف مع الناي لداللة ثبات قول االجياب، ألن  تقول يف  ،(7)أي: فما زالت، واملعىن ال يزال 
 ين  ومن حذف ال يف الناي يف القسماإلجياب واهلل آلت

                                                           

: "وقال سعيد بن جبري: ما أعطيت أمة من األمم }إِنَّا لِلَِّه و إِنَّا إِل يمِه ر اِجع ون {  غري هذه فائدة.134اآلية:  ،( سورة آل عمران1)
{.نصر واهلاليل ،األمة  .1/742 ،مرجع سابق ،ولو كان أوتيها أحد قبلكم ألوتيها يعقوب حني قال: }ي ا أ س ا ى ع ل ى ي وس ف 
 .137/ 2 ، مرجع سابق،البالغة أساسكذا باألصل ولعل الصواب"احلوض" الستقامة املعين. ينظر: الزخمشري،   (2)
 .16/219 ،مرجع سابق ،.ابن جرير1/327 ،مرجع سابق ،.عبدالرزا 1/400 ،مرجع سابق ،( جماهد3)
مرجع  ،. ابن منظور9/513 ،ابقمرجع س المحكم والمحيط األعظم، ،. ابن سيده13/299 ،مرجع سابق ،( ابن جرير4)

 .1/342 ،مرجع سابق ،. الزبيدي1/119 ،سابق
ر بن مال  التميمي تقدمت ترمجته. ديوان "أوس بن حجر"5)  لسان العرب ،12القصيدة:  ،17البيت:  ،( هو ألوس بن ح جم

 .3/273 ،مرجع سابق ،. ابن عطية16/220 ،سابقمرجع  ،وروايته فيهما: " ف م ا ف ِتئ تم ح ىتَّ ك أ نَّ غ ب ار ه ا ".ابن جرير ،)شرم(
 .3/58 ،مرجع سابق ،. الشوكاين11/190 ،مرجع سابق ،. ابن عادل6/546 ،مرجع سابق ،( السمني6)
( قوله: "تاتأ" هو جواب القسم يف قوله: "تاهلل" وهو على حذف "ال" ويدل على حذفها أنه لو كان مثبًتا القرتن بالم االبتداء 7)

وتنصب اخلرب  ،فرتفع االسم وهو الضمري-ال تزال-أو أحدمها عند الكوفيني. وهي ناقصة مبعىن ،كيد مًعا عند البصرينيونون التو 
تقول العرب: واهلل أقصدك أبًدا: أي ال  ،وهو اجلملة من قوله: "تذكر".وسقوط )ال( منها ومن غريها معروف يف كالم العرب
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 : (1)قول امرئ القيس 

َرُح قَاع ًدا ( 2)فـَُقْلُت َيم يَن اهلل   ي َلَديَك َوَأْوَصال ي ***أَبـْ  َوَلْو َقطَُّعوا رَْأس 

أي: حىت تكون د ِنف  اجلسم خمبول  العقل، وأصل  {ح ىتَّ ت ك ون  ح ر ًضا}: وقولُهُ أي: ال أبرح  

أي:  (4){أ وم ت ك ون  ِمن  اهلم اِلِكني  }( 3) اجلسم والعقل، من احلزن أو من العشقاحلرض: الاساد يف
 يذهب. (5)ممن هل  باملوت

ك و بـ ثِّي و ح زمين ِإىل  اللَّهِ } وقوله تعالى:  ت اللَِّه }: (6)أي: قال يعقوب للقائلني له من ولده {ِإمنَّ ا أ شم

ت أ  ت ذمك ر  ي وس ف   والبث مهه  ،(7)وإمنا أشكو ذل  إىل اهلل  ،إليكم أشكو بثي وحزين لست ،اآلية  {تـ ام
: وقولُهُ الذي أنا فيه، وأبث حديثي وحزين إىل اهلل،  (8)وحزنه وقيل: البث  أشد احلزن، إمنا أشكوا حزين

                                                                                                                                                                                     

َدرُْج الدُّرر في َتف سي ر  ،اجلرجاين ،هلل أبرح  قاعًدا. ولو ق طَّعوا رأسي لديمِ  وأوصايلأقصدك ومنه قول امرئ القيس: فقلت ميني ا
 .3/1013 ،مرجع سابق اآلي  والسَُّور،

 .1/136 ،مرجع سابق الشعر والشعراء ،. ابن قتيبة الدينوري1/137 ،مرجع سابق ،( اممر ؤ  الق يمس1)
 ،مرجع سابق ،. ابن منظور6/2222 ،مرجع سابق ،. اجلوهري15/377 ،ابقمرجع س ،تهذيب اللغة ،( األزهري اهلروي2)
13/463. 
 ،مرجع سابق ،. البغوي13/301 ،مرجع سابق ،. ابن جرير1/221 ،مرجع سابق غريب القرآن، ،( ابن قتيبة الدينوري3)
4/268 . 

 .2188، 7/2185 ،مرجع سابق ،( ابن أيب حامت4)
.بدون 7/2188 ،مرجع سابق ،.ابن أيب حامت16/224 ،مرجع سابق ،. ابن جرير1/327 ،مرجع سابق ،عبدالرزا  (5)

 "يذهب" يف املراجع السابقة ولعلها "فيذهب" للسيا  واهلل أعلم.

 ( يف )د( زيادة "ملا قالوا له".6)

 ،الصرب نايفال ت اهلل إىل : فإن الشكوىفائدة. 7/2189 ،مرجع سابق ،.ابن أيب حامت16/225 ،مرجع سابق ،( ابن جرير7)
 جواز ،والعطايا بالنعم وصاحب الباطل ،والرزايا باملصائب احلق صاحب ابتالء جواز .املخلوقني إىل الشكوى ينافيه الذي وامنا

 1/751 ،مرجع سابق ،التسخط.نصر واهلاليل وجه غري من وحنومها أوفقر مرض من فيه هو ومبا جيد مبا اإلنسان إخبار

 .7/2189 ،ابقمرجع س ،( ابن أيب حامت8)
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، (1)هقال ابن عباس: أعلم أن رؤيا يوسف صادقة وإين سأسجد ل {و أ عمل م  ِمن  اللَِّه م ا ال  تـ عمل م ون  }
بـ ر وه  ِبد ع اِء المم ِل ِ  : م ا ي ك ون  يف األ رمِض ِصدِّيق    ،أ ح سَّتم نـ امس  يـ عمق وب    ،وقال السدي: ل مَّا أ خم و ق ال 

: ل ع لَّه  ي وس ف    ،ِإال ن يبُّ. ف ط ِمع   ق ال 
قيل:   ،يرفعه إىل النيب صلى اهلل عليه قال . وروي عن احلسن(2)

يعقوب على ابنه؟ قال: وجد سبعني ثكلى!. قال: فما كان له من األجر؟ قال: أجر ما بلغ من وجد  
قال: أتى  ( 4)قال: وما ساء ظنه قط من ليل وال هناٍر، ومما أخرب به وهب بن منبه  .(3)مئة شهيدٍ 

جربيل يوسف بالبشرى وهو يف السجن، فقال: هل تعرفين أيها الصِّدِّيق؟ قال: أرى صورة طاهرة 
وأنا الروح األمني، قال: فما   ،ا طيبة ال تشبه أرواح اخلاطئني. قال: فإين رسول رب العاملنيور وحً 

خ ل املذنبني وأمني رب العاملني؟ قال: أمل   ،ورأس املقربني  ،وأنت أطيب الطيبني  ،الذي أدخل  م دم
ر النبيني   ،هي أطهر األر ِضني وأن األرض اليت يدخلوهنا  ،تعلم يا يوسف أن اهلل يط هر البيوت بط هم

وأن اهلل قد طهَّر ب  السجن وما حوله يا طهر الطاهرين وابن املتطهَّرين؟ إمنا يتطهر باضل طهرك 
 ،وتعدُّين من املخلصني  ،وطهر آبائ  الصاحلني املخل ِصني! قال: كيف يل باسم الصاحلني الص دِّيقني

خ ل املذنبنيف م قلب   قال: (5) نلضالني املاسديباومسيت  ،قد أدخلت م دم ت ْت  ومل تطع سيدت   ،مل يـ ام
وأحلق  بآبائ  الصاحلني.   ،وعد ك من املخل صني ،فلذل  مسَّاك اهلل يف الصديقني  ،يف معصية رب 

وابتاله باحلزن  ،الصرب اجلميل له وهب اهلل ،قال: هل ل  علم بيعقوب أيها الروح األمني؟ قال: نعم
ر  حزنفهو كظيم. قال: فما ق   ،علي   ر ـــه من األجــاذا لــــلى، قال: فمـــني ثكـــزن سبعـــه؟ قال: حـــــــــــدم

                                                           

 .16/227 ،مرجع سابق ،( ابن جرير1)
 .4/270 ،مرجع سابق ،املرجع السابق. البغوي ،( ابن جرير2)
رقم احلديث  ،2/175 ،سورة يوسف عليه السالم تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري،( 3)
سن. ابن جرير. وقال صاحب الكتاب: مل يروه الطَّرب ِي  ِإالَّ من ق  16 اآلية:  ،للسيوطي ،الدر المنثوراملرجع السابق.  ،ول احلم
84-4/570 . 

( وهب بن منبه بن كامل أبو عبد اهلل من أبناء فارس، كان ممن قرأ الكتب ولزم العبادة وصلى أربعني سنة صالة الصبح بوضوء 4)
. ابن 5/487 ،. ابن حبان ، مرجع سابق1/130 ،سابقعشاء اآلخرة ومات يف احملرم سنة ثالث عشرة ومائة. ابن سعد ،مرجع 

 .7/428 ،، مرجع سابقلسان الميزانحجر، 
يت  بالضالني املاسدين"5)  .16/230 ،مرجع سابق ،ابن جرير ،صوابه ،وهو ال يستقيم ،( قال الشيخ أمحد شاكر تعليقاً:  ومس 
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يامني. قال:  بناقال: إىل أخي   ( 2)يدأ. وقال يوسف: فإىل من (1)يا جربيل؟ قال: قدر مئة شهيدٍ 
، (3)أرانيه ت إنمث قال: ما أبايل ما لقي ،لقي أبوه بعده ِلما فبكى يوسف ألقاه أبًدا؟ قال: نعم. يفرت 

مل ياار   ،وروي عن احلسن قال: كان منذ خرج يوسف من عند يعقوب إىل يوم رجع مثانون سنة
قال احلسن: واهلل ما على األرض يومئذ خليقة  أكرم على  ،احلزن قلبه، ومل يزل يبكي حىت ذهب  بصره

 .(4)اهلل من يعقوب

ب وا فـ ت ح سَّس  } وقوله تعالى:    ،أي: حني طمع يعقوب يف يوسف{وا ِمنم ي وس ف  و أ ِخيهِ ي ا ب يِنَّ اذمه 

ب وا}لبنيه  يقول يقول:  {فتحسَّسوا} إىل املوضع الذي جئتم منه وخلاتم أخويكم به،{اذمه 

يامني،  بنا{و أ ِخيهِ } ،"احِلسِّ  " من" "التاعل التحسُّس التمسوا يوسف وتعرَّفوا من خربه وأصل

فرجه ورمحته إنه ال يقنط من فرجه ورمحته وينقطع  طوا من روح اهلل، يعين أي: ال تقن{و ال  تـ يمئ س وا}

اِفر ون  }رجاءه منه،  على كل ما شاء ، قال  ( 5)يعين: القوم الذين جيحدون ق درته {ِإالَّ المق ومم  المك 
 .(6)السدي: من فرج اهلل. وهو معىن قول ابن إسحا  والضحاك وابن زيد

 

                                                           

-ير و ابمن المم نمذر و ابمن أيب ح امِت و أ ب و الشَّيمخ ع ن وهب بن م ن ب هاملرجع السابق. وقال: أخرج عبد بن محيد و ابمن جر  ،( السيوطي1)
م ي وس ف عليه السالم. ناس األثر. وبنحوه البغوي-ر ِضي اهلل ع نه   ِيل ع ل يمِه السَّال  : ملا أ ت ى ِجربم  . 270، 4/269 ،مرجع سابق ،ق ال 

 وللسيا  واهلل تعاىل أعلم. ،16/231 ،مرجع سابق ،ابن جرير كما هو عند" أوى بعدي( كذا يف األصل ولعل الصواب"2)

 .507/ 4 ، مرجع سابق،املنثور الدر السيوطي، .16/231ابن جرير، مرجع سابق،  "أرانيه اهلل إن بلاظ" ( 3)

 .16/232 ،مرجع سابق ،( ابن جرير4)
 .13/314 ،مرجع سابق ،( ابن جرير5)
 املرجع السابق. ،( ابن جرير6)
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ل ن ا الضُّرُّ  فـ ل مَّا} وقوله تعالى: وذل : ( 1)يف الكالم مرتوك {د خ ل وا عليه ق ال وا ي ا أ يُـّه ا المع زِيز  م سَّن ا و أ هم

فـ ل مَّا د خ ل وا عليه ق ال وا ي ا أ يُـّه ا } فد خلوا على يوسف،  ،فخرجوا راجعني إىل مصر حىت صاروا إليها

ل ن ا الضُّرُّ  اةٍ } الشدة من اجلدب والقحطأي:  ( 2){المع زِيز  م سَّن ا و أ هم ن ا بِِبض اع ٍة م زمج  أي:  {و ِجئـم
 ،(4)قال ابن إسحا : بدراهم قليلة، أو مثن ال جيوز يف مثن الطعام أال يتجوز من البائع فيها (.3)قليلة

 : (6)قال( 5)وأصل اإلزجاء السو  بالدفع

ْلَحـاَن َضْيـف  ُمـَدفَّع   ـى َمـَع اللَّيـل  أزَجـال ( 7)ــــــــــــَـة  َوَأْرَملـ *** ل بَـْيـك  َعـَلى م   تـُْزج 

يعين: أهنا تسوقه بني يديها على ضعف منه عن املشي وعجزاً، قال ابن عباس: مزجاة رثة املتاع خلق 
 . (9). وقال سعيد بن جبري: ناقصة(8)احلبل والغرارة

                                                           

 .16/234 ،مرجع سابق ،جرير( ابن 1)
 .2191 ،7/2192 ،مرجع سابق ،( ابن أيب حامت2)
: من فائدة.7/2192 ،مرجع سابق ،. ابن أيب حامت16/237 ،مرجع سابق ،. ابن جرير1/400 ،مرجع سابق ،( جماهد3)

لقول إخوة  ، وجه التسخطأو غريمها على غري ،أو فقر ،وما هو فيه من مرض ،جواز إخبار اإلنسان مبا جيد ،األحكام الشرعية
ل ن ا م سَّن ايوسف} { وأقرهم يوسف على ذل  وجواز الشكوى إذا كان املراد هبا الكشف عن احلال لإلصالح كأن يقول الضُّرُّ  و أ هم

 .1/759 ،احملتاج: إين جائع أو عار. نصر واهلاليل
 .5/251 ،مرجع سابق ،الثعليب. 7/2192 ،مرجع سابق ،.ابن أيب حامت16/240 ،مرجع سابق ،( ابن جرير4)
 .5/339 ،مرجع سابق ،، أبو حيان9/253 ،مرجع سابق ،( واملعىن أهنا بضاعة تدفع، وال يقبلها كل أحد. القرطيب5)
وظاهر أن الشعر  ،: رمل(لسان العرب. )11/297 ،مرجع سابق ،ابن منظور ،. وأنشده ابن بري282ص  ديوانه( حامت يف 6)

 .16/235 ،مرجع سابق ،هو ابن عمه" ملحان بن حارثة بن سعد بن احلشرج الطائي"ابن جرير ،ألن" ملحان" ،حلامت
مرجع  ،.أبوحيان1/121، مرجع سابق، كراع النمل واجلميع  األرامل. ،وامرأة  أرمم ل ة: ال ز ومج  هلا ،( ر ج ل  أ رمم ل : ال امرأة  له7)

 .6/317 ،سابق
 ،مرجع سابق ،ابن جرير ."والشيئ"بزيادة  1/328 ،مرجع سابق ،. عبدالرزا 5/407 ،مرجع سابق ،( سعيد بن منصور8)
16/235. 
 .5/251 ،مرجع سابق ،. الثعليب7/2192 ،مرجع سابق ،. ابن أيب حامت16/237 ،مرجع سابق ،( ابن جرير9)
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متاع  األعراب: الصوف  : (2). وقال عبد اهلل بن احلارث(1)وقال عكرمة: دراهم فسول رديئة

أي: جئنا ببضاعة  {ف أ ومِف ل ن ا المك يمل  } وقوله تعالى: ،(4)وقيل الصوف واحلبة اخلضراء ،(3)والسَّمن
وقوله  ،(5)فيها جتاوز لردائتها فأوف لنا الكيل وأعطنا ما كنت تعطينا بالثمن اجليد والدراهم اجلياد

ن ا} تعالى: لينا مبا بـ نيم  سعر اجلياد والردي ةأي تاضل ع {و ت ص دَّ م ع ل يـم
ال تنقصنا إن اهلل يثيب و   ،( 6)

املتاضلني على أهل احلاجة بأمواهلم. واختلف يف الصدقة هل كانت حالال لألنبياء قبل نبيِّنا حممد 
، وهو معىن قول (7)صلى اهلل عليه؟ أو كانت حراًما؟ فقال بعضهم: مل تكن حالال ألحٍد من األنبياء

هل حرمت الصدقة على أحٍد من األنبياء قبل النيب  صلى اهلل  :(8)جبري.وروي عن ابن عيينة سعيد بن

ن ا}؟فقال: أمل تسمع قوله:وسلم عليه إىل أهنم  ( 9)ويذهب ابن عيينة{ف أ ومِف ل ن ا المك يمل  و ت ص دَّ م ع ل يـم

                                                           

 ،)ف س ل(.ابن أيب حامت عربلسان ال( فسول: يقال: أفسل فالن على فالن متاعه،إذا أرذله، وأفسل عليه درامهه، إذا زياها.1)
 .7/2191،2192 ،مرجع سابق

وليس هو  ،ه( زوج أخت حممد بن ِسريين، وثقه أبو زرعة100-91)ت:  ،( عبد اهلل بن احلارث بن نوفل اهلامشي القرشي2)
مرجع  تهذيب التهذيب،. ابن حجر،5/26 ،.ابن حبان، مرجع سابق5/64 ،،مرجع سابقالتاريخ الكبيرباملشهور. البخاري ،

 .5/181سابق، 
 .7/2191 ،مرجع سابق ،.ابن أيب حامت5/406 ،مرجع سابق ،( سعيد بن منصور3)
 .2/208 ،مرجع سابق ،.السمرقندي7/2191 ،مرجع سابق ،. ابن أيب حامت16/237 ،مرجع سابق ،( ابن جرير4)
 .7/2192 ،مرجع سابق ،( أخرجه ابن أيب حامت5)
 .7/2193 ،مرجع سابق ،. ابن أيب حامت16/241 ،مرجع سابق ،( ابن جرير6)
.واحلديث مقطوع قاله الشيخ شاكر تعليقاً 18152 ،رقم احلديث ،باب اجليم ،الكتب أقسام موسوعة الحديث،( 7)
 املرجع السابق. ،بتصرف.ابن جرير...

وسكن مكة وتويف هبا.   ،د بالكوفةأبو حممد: حمد ث احلرم املكي . من املوايل. ول ،( سايان بن عيينة بن ميمون اهلاليل الكويف8)
: لوال مال  وسايان لذهب علم احلجاز. مولده سنة سبمٍع ومائة يف نصف  ،واسع العلم كبري القدر ،كان حافظا ثقة قال الشافعي 
مرجع  ،. الزركلي8/454 ،مرجع سابق ،سير أعالم النبالء ،. الذهيب6/41 ،هـ. ابن سعد ،مرجع سابق198ش عمبان ت: 

 .3/105 ،سابق
 4/331 ،مرجع سابق تفسير القرآن العظيم، ،. ابن كثري16/242 ،مرجع سابق ،( ابن جرير9)
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ا حرمت على حممد صلى اهلل ، وهم أنبياء وأن الصدقة إمن(1)مل يقولوا ذل  وإال فالصدقة هلم حالل

ن ا}. قال ابن جريج: (2)عليه وسلم أخينا إلينا. وقد تضمنت اآليات البيان  (3): براد{و ت ص دَّ م ع ل يـم
عما يوجبه شدة احملبة لشيء من احلزن على فقده والتأسف لقومه مع جاللة قدر احلزين وعظم منزلته 

ب من الصرف عنه واليأس منه فال معىن الختالف يف الدين، والبيان عما يوجبه كثرة الذكر للمح
احلزن عليه والتأسف لاقده، والبيان عما يوجبه شدة االغتمام من الشكوى إىل من ميل  الارج من 
البلوى ويتاضل باإلحسان الذي هو أعلى وأوىل، والبيان عما يوجبه حسن الرجاء لاضل اهلل من 

اب اليت يقع عندها، والبيان عما يوجبه التلطف يف الطلب لألمور اليت يكون هبا والتعرض لألسب
دعوا إىل اإلجابة من الضر واحلاجة وحال من جيوز له الصدقة بتذكري ما فيها من ياملسألة من ذكر ما 

 حسن اجملازاة.

:  القوُل في الوقف  والتمام 

                                                           

: واختلف العلماء هل كانت الصدقة حالال لألنبياء قبل نبينا أم ال فقال سايان بن عيينة: إن الصدقة كانت حالال فائدة( 1)
وأنكر مجهور العلماء ذل  وقالوا إن حال األنبياء كلهم واحد يف حترمي لألنبياء قبل حممد صلى اهلل عليه وسلم واستدل هبذه اآلية 

والصدقة أوساخ الناس فال حتل هلم ألهنم مستغنون باهلل عمن  ،الصدقة عليهم ألهنم ممنوعون من اخلضوع للمخلوقني واألخذ منهم
 سواه.

ساحمة وإيااء الكيل وحنو ذل  مما كان ياعل هبم من وأجيب عن قوله وتصد  علينا أهنم طلبوا منه أن جيريهم على عادهتم من امل
 بتصرف....2/551 ،مرجع سابق ،الكرامة وحسن الضيافة ال ناس الصدقة. اخلازن

وذل  لكرامتهم وتنزيههم عن األوساخ؛ فقد قال رسول  ،: حترمي الزكاة والصدقة على حممٍد وآله صلى اهلل عليه وسلمفائدة (2)
ق اِت ِإمنَّ ا ِهي  أ ومس اخ  النَّاسِ : »اهلل صلى اهلل عليه وسلم لُّ ِلم ح مَّدٍ  ،ِإنَّ ه ِذِه الصَّد  رواه مسلم « و ال  آِلِل حم  مَّدٍ  ،و إِنَـّه ا ال  حتِ 

(. من حديث عبداملطلب بن ربيعة رضي اهلل عنه. قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل: )وأما حترمي الصدقة فحرمها 1072)
 ،(مجموع الفتاوىفال يأخذ ورثته درمهًا وال ديناراً(. ) ،ودفعًا للتهمة عنه؛ كما مل يورث ،ل بيته تكمياًل لتطهريهمعليه وعلى أه

19/30. 
 .16/242 ،مرجع سابق ،كذا يف األصل"براد" ولعل الصواب "برد" نص ابن جرير (3)



 يوسف سورةتحقيق                        الَحوفي لإلمام القرآن علوم في البرهان
 

 303

عند  ( 3)متام { ِإىل  اللَّهِ بـ ثِّي و ح زمين } ،(2) {ِمن  اهلم اِلِكني  }وكذا  ،(1)حسن {فـ ه و  ك ِظيم  }   

اِفر ون  } ،(4)حسن {م ا ال  تـ عمل م ون  }نافع،   {جي مزِي المم ت ص دِِّقني  } ،(5)كاف  {ِإالَّ المق ومم  المك 
 .(6)حسن

 وقولُُه عزَّ وجلَّ: 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎ   ڎ ڈ ڈ ژ   ژ ڑڑ ک ک ژ    

ک ک گگ گ گ ڳ  ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ ں ں ڻ ڻ    ڻ ڻ 

ہ ہ ہ ہ   ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڭڭ ڭ ۀ ۀ 

ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ې 

  ژې ى ى 

                                                           

املرجع السابق. قال   ،مكتفى في الوقف واالبتداال ،. قال: كاف الداين335ص  ،مرجع سابق ،القطع واالئتناف ،( النحاس1)
 .196ص ،مرجع سابق ،. كاف عند األمشوين196ص  ،مرجع سابق ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري: حسن

. وكذا 329ص ،مرجع سابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجع السابق. قال: كاف الداين ،القطع واالئتناف ،( النحاس2)
 املرجع السابق. ،املرجع السابق. كاف عند األمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،ارياألنص

 املرجع السابق.  ،القطع واالئتناف ،النحاس ،(  قال: حسن3)

املرجع السابق. وكذا  ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجع السابق. قال: كاف الداين ،القطع واالئتناف ،( النحاس4)
 املرجع السابق. ،ملرجع السابق. قال: أكاى منه األمشوينا ،األنصاري

املرجع السابق.قال   ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجع السابق. الداين ،القطع واالئتناف ،النحاس ،( قال: حسن5)
 املرجع السابق. ،املرجع السابق. تام عند األمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري: كاف

. قال: حسن. السابق املرجع ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجع السابق. قال: كاف الداين ،القطع واالئتناف ،النحاس( 6)
 املرجع السابق. ،املرجع السابق. كاف عند األمشوين ،األنصاري
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فـ ع لمت مم }مبعىن الذي يف موضع نصب، {م ا}استاهام فيه معىن توبيخ وتقرير،  {ه لم }   

اِهل ون  }، {فـ ع لمت مم }ظرف العامل فيه {ِإذم }، {فـ ع لمت مم } متعلق بـ {بِي وس ف   ابتداء  {أ نـمت مم ج 

دخلت ألف االستاهام على إن ، يقرأ باالستاهام وعلى  {ق ال وا أ ئِنَّ   أل  نمت  ي وس ف  }وخرب، 

ا أ ِخي}ابتداء وخرب،  {أ ن ا ي وس ف  } ،(1)اخلرب ق دم م نَّ اللَّه  }مجلة معطوفة على مجلة،  {و ه ذ 

ن ا       { م نم  }جزم بـ{يـ تَِّق } ـشرط{ م نم }، {ِإنَّه  م نم يـ تَِّق و ي صمربم } {م نَّ } متعلق بـ{ ع ل يـم

ِسِنني  }، {يـ تَّقِ }عطف على {و ي صمربم } ر  المم حم  {م نم }الااء جواب { ف ِإنَّ اللَّه  ال  ي ِضيع  أ جم

حذف الياء، ومن أثبتها قدر احلركة جارية على الياء فحذف احلركة وبقي  {يـ تَّقِ }وعالمة اجلزم يف 
 : (3)بن زهريومثله قول قيس  ،(2)الياء

َباُء تـَْنم ي  بَن ي ز ياد   (4)ب َما الََقْت لَُبونُ  *** أََلْم يَْأت يَك َواألَنـْ

ل ق دم }قسم  {ق ال وا ت اللَّهِ } ،(5)جلزم، وبقي الياء، وحذف الياء أجودايريد يأتي   فحذف الضمة  

ن ا ن ا } جواب القسم، و { آ ثـ ر ك  اللَّه  ع ل يـم  ، {آ ثـ ر ك  } متعلق بـ { ع ل يـم

                                                           

 .5/337،مرجع سابق ،.  أبو حيان2/214 ،مرجع سابق ،إعراب القرآن ،( النحاس1)
 .5/48 ،مرجع سابق ،. درويش1/540 ،ع سابق( أبو شامة، مرج2)
( قيس بن زهري بن رواحة العبسي ، ويكىن أبا هند يلقب بقيس الرأي جلودة رأيه معدود يف األمراء والدهاة والشجعان واخلطباء 3)

. لويس 5/417،مرجع سابق اإلصابة في تمييز الصحابة، ،هـــ أمري عبس. ابن حجر العسقالين 10والشعراء مات يف عمان 
مرجع  ،.الزركلي8/359 ،مرجع سابق خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، ،. البغدادي6/917شيخو، مرجع سابق، 

 . 5/206سابق،
 .5/3989 ،مرجع سابق ،( اللبون: الناقة ينزل فيها اللب فرتضع صغارها. مادة "ل ب ن" ابن منظور4)
 .3/51 ،مرجع سابق ،إعراب القرآنالنَّحَّاس،  3/95 ،مرجع سابق ،. الزجاج1/161( الاراء، مرجع سابق،5)
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، (1)يقال: آثره يؤثره إيثارا فهو مؤثر : أ ثـميـ رمت  ، ويقال: أثرت الرتاب إثارة فأنا مثري، واألصل يف أثرمت 
نقلت حركة الياء إىل الثاء مث قلبت الياء ألاا مث حذفتها لسكوهنا وسكون الراء، ويقال أثرت احلديث 

مبعىن:  {إنم }، {و ِإنم ك نَّا خل  اِطِئني  }اعل، على أفعل وأنا آثر على ف( 2)على فعلت فأنا آث ره

يف موضع  {ال  }مبين مع  {تـ ثمرِيب  }، {ال  تـ ثمرِيب  عليكم  الميـ ومم  }ما كنا إال خاطئني،  (3)مايل

ال  } ،يف موضع خرب{عليكم  الميـ ومم  } ،(4)رفع باالبتداء، ومعناه التوبيخ والتعنيف وإلزام املالمة

اخلرب متعلق مبعىن {عليكم  } ،(5)متعلقان مبعىن االستقرار{الميـ ومم  }و {عليكم  }و {تـ ثمرِيب  

وجيوز أن جيعل عليكم صاة  {عليكم  }ظرف له متعلق مبا تعلق به  {الميـ ومم  }االستقرار، و

منقطع مما تقدم {الميـ ومم  }اخلرب، وجيوز أن يكون اخلرب عليكم، و{الميـ ومم  }ويكون  {تـ ثمرِيب  }لـ

الذي  (6)والتقدير: يغار اهلل لكم اليوم ألنه الوقت {يـ غمِار  } ئناف فيكون متعلقا بـعلى طريق االست

 ابتداء وخرب {و ه و  أ رمح م  الرَّامِحِني  }، {يـ غمِار  }متعلق بـ{ل ك مم }ا عاملوه به، ومبيسمح 

ب وا} ب وا} هذا الباء متعلقة بـ{ِبق ِميِصي} أمر {اذمه  ا}، و{اذمه  ( 7)لقميصلنعت  {ه ذ 

ب وا}عطف على فـ {ف أ لمق وه  }إلضافته إىل مضمر الذي هو أعرف من املبهم،  ِه }،{اذمه  ع ل ى و جم

                                                           

. 10/20 ،مرجع سابق ،. الزبيدي2/81 ،مرجع سابق ،. ابن دريد15/89 ،مرجع سابق ،تهذيب اللغة ،( األزهري اهلروي1)
ءِ  ع  آث ار  وأ ثور. و خ ر جمت  يف إِثمره و يف أ ث ره أ ي بـ عمد   ،األ ثر: ب ِقيَّة  الشَّيم : آثـ ر    ،ه . وأمتـ ثـ رمت ه وت أ ثَـّرمته: تـ ت بـَّعمت  أ ثرهو اجلم مم . و يـ ق ال  ع ِن الما ارِِسيِّ

ا أ ي أ تـمب عه ِإياه. ا و ك ذ  ا ِبك ذ  ا و ك ذ   4/5 ،مرجع سابق ،ابن منظور ك ذ 
 .2/214 ،مرجع سابق ،إعراب القرآن( النَّحَّاس، 2)
 .امة املعىنالستق ( كذا يف األصل ولعله حتريف بزيادة"يل"3)
 .3/456 ،مرجع سابق ،إعراب القرآن( النَّحَّاس، 4)
 .1/394 ،مرجع سابق ،عراب القرآنمشكل إ ،( القيسي5)
 .5/338 ،مرجع سابق ،. أبو حيان2/214 ،مرجع سابق ،إعراب القرآن( النَّحَّاس، 6)
 .2/553ابن األنباري أبو الربكات، مرجع سابق، ( النَّحَّاس، املرجع السابق. 7)
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العامل فيها  ،نصب على احلال {ب ِصريًا}، (1)جواب األمر {ي أمتِ }، {ف أ لمق وه  }متعلق بـ {أ يب 

ِلك مم }، {ي أمتِ }وهي حال من املضمر يف  {ي أمتِ }   ،متعلقة بـ أتوينالباء {و أمت وين بِأ هم

ع و توكيد ألهلكم، القميص مذكر، فأما قوله: " {أ مجم ِعني  } فإمنا  ،(2)" م ا اض ة   و المق ِميص   ه و ازِن   ت دم
 أراد يف هذا بالقميص الدرع. 

 القوُل في القراءة :

ه لم }ملا قال هلم على اخلرب، والباقون على االستاهام، ألنه  {ِإنَّ   أل  نمت  ي وس ف  }قرأ ابن كثري    

ت مم  فأجاهبم بأن قال: أنا يوسف. واملعىن يف  {أل  نمت  ي وس ف   ِإنَّ   }اآلية. استثبتوه فقالوا: {ع ِلمم

ت مم }اخلرب: ملا قال هلم  ، قرأ ابن كثري يف {أل  نمت  ي وس ف   ِإنَّ   }اآلية، تنبهوا فقالوا: {ه لم ع ِلمم

                                                           

 ( النَّحَّاس، املرجع السابق.1)

ع و هوازن   ،( قمص: المق ِميص  الَِّذي يـ لمب س  م عمر وف  م ذ كَّر  2) وقد يعىن به الدرع فيؤنث؛ وأنثه جرير حني أراد به الدرع فقال:  "ت دم
مرجع  ،ممصان  وق مَّص الثوب  ق ط ع  منه. ابن منظورت ش دُّ باأل زرار". واجلمع أ قمِمصة  وق م ص  وق   ،والقميص  م ااضة  ... حت مت  الن طا ِ 

. 897ص  ،ديوانه.. الشاهد جلرير يف 5/70 ،مرجع سابق ،العين ،. وبال نسبة يف الاراهيدي7/82،فصل القاف ،سابق
 ..8/387 ،مرجع سابق ،تهذيب اللغة ،األزهري اهلروي
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، فمن حذفها فللشرط، ومن أثبتها (2)بإثبات الياء، والباقون حبذفها {ِإنَّه  م نم يـ تَّقِ } ( 1)رواية قنبل
 : (3)لياء كقولهاقر أقد ر احلركة يف الياء، مث حذف احلركة، و 

َباُء تـَْنم ي ***(4)أََلْم يَْأت يَك َواألَنـْ

 القوُل في المعنى والتفسير :

ل ن ا الضُّرُّ ي ا أ يُـّه  }املعىن واهلل أعلم أن يوسف ملا قال له إخوته:     ِإنَّ }إىل قوله  {ا المع زِيز  م سَّن ا و أ هم

أدركته الرق ة، وباح هلم مبا كان يكتمهم من شأنه، هذا حنو ما روي عن ابن  {اللَّه  جي مزِي المم ت ص دِِّقني  
إذ فرقتم بينهما  ،فتأويل الكالم: هل تذكرون ما فعلتم بيوسف وأخيه ،(6)والسدي ( 5)إسحا 
وما إليه صائر أمره وأمركم؟، وهذا  ،ما صنعتم يف حال جهلكم بعاقبة ما تاعلون بيوسفوصنعتم 

 يدل على أهنم كانوا صغارا يف وقت أخذهم ليوسف، حىت تركوا أخاه مناردا منه.
                                                           

هـ ( من أعالم القر اء. وويل الشرطة مبكة وتويف  291-195نبل )( حممد بن عبد الرمحن املكي  املخزومي أبو عمر الشهري بق1)
 ،غاية النهاية في طبقات القراء. ابن اجلزري، 1/133 ،هبا. الذهيب، معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، مرجع سابق

 .6/190 ،. الزركلي، مرجع سابق2/165 ،مرجع سابق
كتاب السبعة في . ابن خالويه،2/214 ،مرجع سابق ،إعراب القرآناس، . النَّحَّ 351( ابن جماهد، مرجع سابق،ص2)

 . 2/50مرجع سابق، ،معاني القراءات. األزهري اهلروي،198مرجع سابق،ص ،القراءات

 ،مرجع سابق ،سر صناعة اإلعراب ،. ابن جين1/213 ،مرجع سابق الصاحبي في فقه اللغة العربية، ،( ابن فارس3)
 .14/14 ،مرجع سابق ،ور إىل قيس بن زهري بن جذمية العبسي.نسبه ابن منظ1/334
( كذا يف األصل ومل يذكر عجز  البيِت ولعله أتى به للشاهد فقط ولقد ذ كر البيت  بأكمله سابقًا وعجز ه"مبا القت لبون  بين 4)

اء مع اجلزم يف "يأتي " وقد خرجه زياِد" الشرح: أمل تسمع أو يصل إلي  نبأ لبون بين زياد وما جرى هلن. الشاهد: إبقاء الي
األخاش على أنه قدر الضمة قبل اجلزم مث حذفها للجزم كقول  يف "يكرم " أمل يكرم . وذل  للضرورة. ودلل على ذل  

ارِين  اهلو ى ". وقال سيبويه: إ ،بإنشاد أهل العربية جلرير. "فـ يـ وممًا جي  وزعم  ،نه ضرورةغري  ما ِصباً... ويومًا ترى  منهنَّ غواًل تغول 
 .1/92 ،مرجع سابق ،سر صناعة اإلعراب ،الزجاجي واألعلم أهنا لغة وخالاهما ابن السيد يف شرح أبيات اجلمل.ابن جين

 .7/2193 ،مرجع سابق ،.ابن أيب حامت16/243 ،مرجع سابق ،( ابن جرير5)
 .7/2193 ،مرجع سابق ،(  ابن أيب حامت6)
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أ ئِنَّ   }قال إخوة يوسف حني قال هلم ذل  يوسف:  {ق ال وا أ ئِنَّ   أل  نمت  ي وس ف  } وقوله تعالى: 

ا أ ِخي ق دم م نَّ اللَّه  علينا}فقال: نعم  {ي وس ف   أل  نمت   بأن مجع بيننا بعد ما فرقتم {أ ن ا ي وس ف  و ه ذ 
فيحبسها عما   ،يقول إنه من يتق فرياقبه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه ويصرب ويكف  ناسه بيننا،

اهلل ال يضيع ثواب إحسانه وجزاء حرَّم اهلل عليه من قول أو عمل عند مصيبٍة نـزلتم به من اهلل، فإن 

ق ال  ه لم }بطل ذل . وذكر ابن إسحا  أنه ملا قال هلم ذل : يال  ( 1)طاعته إيَّاه فيما أمره وهناه

ت مم م ا فـ ع لمت مم بِي وس ف   ، {أ ئِنَّ   أل  نمت  ي وس ف  }فقالوا:  ( 2)كشف عنهم الغطاء فعرفوه   ،اآلية{ع ِلمم

 (.4)من يتقي معصية اهلل ويصرب على السجن (3)رتكب، {نم يـ تَِّق و ي صمربم ِإنَّه  م  }قال جماهد: و 

  ،أي: قال إخوة يوسف لقد فضل  اهلل علينا {ق ال وا ت اللَِّه ل ق دم آ ثـ ر ك  اللَّه  علينا} وقوله تعالى: 

 من ،(5)ب  اهي فعلنأي: وما كنا يف فعلنا الذ {و ِإنم ك نَّا خل  اِطِئني  }العلم والاضل و احللم بوآثرك 
مبعىن:   ،إال خاطئني  ،نا بين  وبني أبي  وأخي  وغري ذل  من صنيعنا الذي صنعنا ب تتارق

                                                           

 .16/244 ،مرجع سابق ،(  ابن جرير1)
 ،مرجع سابق ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،.القيسي7/2194 ،مرجع سابق ،.ابن أيب حامت16/245 ،مرجع سابق ،( ابن جرير2)
5/3629. 
املرجع  ،ابن جرير ،( كذا يف األصل ويف )د( "يقول". ولعل الصواب "يقول" الستقامة املعىن ولثبوهتا يف املصادر األخرى3)

 ملرجع السابق.ا ،السابق. ابن أيب حامت

 .4/274 ،مرجع سابق ،املرجع السابق. البغوي ،املرجع السابق. ابن أيب حامت ،( ابن جرير4)
 املرجع السابق. ،( ابن أيب حامت5)
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مثل: أمث يأمث. وقال أمية  (1)يءطخيوهو خاطئ وأخطأ  خمطئني يقال: خ ِطئ  فالن خي مط أ خ ط أ وِخطمأً 
 بن األسكر: 

ـــــــــَرْين  َتَكنـََّفـ  (2)َغَداتَئ ذ  لَقْد َخط ئـا وَحابَـا ***ــــاُه َوإنَّ ُمَهـــــاج 

وال  عليكم ( 3)أي: قال يوسف إلخوته: ال تعيري {ق ال  ال  تـ ثمرِيب  عليكم  الميـ ومم  }وقوله تعالى:
 ِإذ ا.ويف احلديث" (4)ولكن لكم عندي الصاح والعاو  ،إفساد ملا بيين وبينكم من احلرمة وحق  األخوة

ا،و ال دِك مم أ ح   أ م ة   ز ن تم  ه  ِلدم وقتادة وابن إسحا   (6)قال سايان (5)" الزِّناب هايـ ع ريِّ  وال"أي  يـ ثـ رِّبم  فـ لمي جم
                                                           

ط أ  ( وقال ابن  الِسكِّيت: يقال: خ طِّئ ع ن  السوء ؛ وق ال  أ بو ز يمٍد: خ ط أ  ع نم   السُّوء  أ ي أي أخطأك البالء. وخ ِطئ  ال1) رجل  خي 
وإن  ،وقال له أخطأت. يقال: إن أخطأت فخطئين ،ِخطمًأ وِخطمأ ًة ع ل ى ِفعمل ٍة: أ ذنب. وخ طَّأ ه خت مِطئ ًة وخت مِطيئاً: نسبه إىل اخلطإ

 .1/66،مرجع سابق ،ابن منظور ،وإن أسأت ف س وِّئم عليَّ أ ي ق ل يل ق دم أ س أمت   ،أصبت فصوبين
اة  ِإٍذ لق دم  خ ِطئـا وح ابـ ا.( و إنَّ ........2)  . غ د 

ات ِئٍذ لق دم  خ ِطئـا وخ ابـ ا. )كذا يف األصل(.       و إنَّ .........غ د 
ـــــاِجـــــ وإن ........لعمُر اهلل  قْد َخط ئـا وَحابَـا       ـــــاه ". "أتاه م ه  نـَّا  ـــــاِجـــــــــر يمِن ت ك  ـــــاه " وأما عجزه .ويروى صدره" و إنَّ م ه  نـَّا  ــــر يمِن ت ك 

ِطئـا وخ ابـ ا " باخلاء ،فاختلات رواياته باحلاء املهملة؛  ،روايته يف هذا املوضع ،وأرجح أن أجود الروايتني ،وروايته: " لعمر  اهلِل قدم خ 
اية أيب جعار أشبه بسيا  الشعر إن ومعىن رو  ،وأرجح أيًضا أنه تصحيف قدمي ،وإن كانت أكثر الكتب قد أثبتها باخلاء املعجمة

خزانة  ،البغدادي ،1/150 اإلصابةو ،18/158 واألغانى ،4/154 والطبري ،44 طبقات الجمحي،والبيت ىف  ،شاء اهلل
. وهو من كلمة قاهلا ىف ابنه كالب الذي لقى ذات يوم طلحة بن عبد 2/502 ،مرجع سابق األدب ولب لباب لسان العرب،

وكان أبوه كرب وضعف  ،فسأل عمر فأغزاه ىف جيش ،العوام فسأهلما: أي األعمال أفضل ىف اإلسالم؟ فقاال: اجلهاداهلل والزبري بن 
باحلاء املهملة  ،مرجع سابق ،. الثعليب7/529،مرجع سابق،ابن جرير ،بتصرف...من تعليق الشيخ شاكر  ،فطالت غيبته فقال
 .5/254 -3/244 ،واخلاء املعجمة

 . 1/235 ،مرجع سابق ،. ابن منظور1/92 ،مرجع سابق ،تأنيب والتعيري واالستقصاء يف اللوم.اجلوهري( التثريب كال3)

 ،مرجع سابق ،. القرطيب5/3629 ،مرجع سابق ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،.القيسي16/247 ،مرجع سابق ،( ابن جرير4)
9/258. 
باب رجم  ،كتاب احلدود ،. وصحيح مسلم2234رقم احلديث  ،3/83 ،باب بيع املدبر ،كتاب البيوع صحيح البخاري،( 5)

 .  1703رقم احلديث ،3/1328 ،اليهود أهل الذمة يف الزن

 .7/2195 ،مرجع سابق ،(  ابن أيب حامت6)
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: قال ال أذكر لكم ذنبكم يغار اهلل لكم وهذا دعاء من يوسف إلخوته بأن يغار اهلل (1)قال السدي
ملن تاب  هلل أرحم الرامحنيوا فسرته عليكم  ،هلم ذنبهم يقول: عاا اهلل لكم عن ذنبكم وظلمكم يل

 .(2)وأناب من ذنبه

ا}: وقولُهُ  ب وا ِبق ِميِصي ه ذ  فقالوا:  ،سأهلم عن أبيه ،ذكر أن يوسف ملا عر ف ناسه إخوته {اذمه 

ا ف أ لمق وه  ع ل ى }ذهب بصره من احلزن! فعند ذل  أعطاهم قميص ه وقال هلم:  ب وا ِبق ِميِصي ه ذ  اذمه 

ِه أ يب  ِلك مم }ع ود بصريًا، يقول يـ   {و جم ه القميص هوتوجي ،(3)أي: جيئوين جبميع أهلكم {و أمت وين بِأ هم
عالمة جعلها اهلل لشمه رائحة يوسف، وبشارة به قبل لقائه. قال احلسن والسدي يف رد بصره عليه: 
كله معجزة جعلها اهلل، وحيكى أن يهوذا قال: أنا ذهبت بالقميص ملطخا بالدم، وأخربته أن يوسف أ
. وقد (4)الذئب، وأنا أذهب اليوم بالقميص فأخربه أنه حي فأفرحه كما أحزنته، فهو كان البشري

تضمنت اآليات البيان عما يوجبه اجلهل من سلوك طريق الغي ومحل الناس على الظلم الذي يؤدي 
ة على صاحبه إىل الذل بعد العز، والاقر بعد الغىن، والبيان عما يوجبه صرب التقوى من إسباغ النعم

مبا ال يهتدي لطلبه من جود اهلل وكرمه، والبيان عما توجبه الاضيلة من اإليثار لصاحبها ببسط يده 
ومتكينه وعلوه على غريه ممن ال يستحق مثل منزله، والبيان عما يوجبه الصاح عن الذنب من تطييب 

يف حمبة  دا يوجبه منتهى األمناس صاحبه بأنه ال تبعة عليه فيه وال ضرر يلحقه ألخيه، والبيان عم
 الصابر من تبليغه احملنة على هناية األمنية.

                                                           

 .4/274 ،مرجع سابق ،املرجع السابق. البغوي ،( ابن أيب حامت1)
 .16/247 ،مرجع سابق ،(  ابن جرير2)
 .7/2196 ،مرجع سابق ،. ابن أيب حامت16/248 ،بقمرجع سا ،(  ابن جرير3)
 املرجع السابق. ،. ابن أيب حامت16/259 ،مرجع سابق ،(  ابن جرير4)
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:   القوُل في الوقف  والتمام 

اِهل ون  } ِسِنني  }عند نافع،  ( 2)متام{ق دم م نَّ اللَّه  علينا}، (1)كاف  {ِإذم أ نـمت مم ج   ،(3)كاف{المم حم

  {عليكم  الميـ ومم  }وقال نافع:  ،(5)متام{عليكم  ال  تـ ثمرِيب  }وقال األخاش:  ،(4){خل  اِطِئني  }وكذا 

  ،(7)مستأنف {يـ غمِار  اللَّه  ل ك مم } ،(6)متام

                                                           

ص  ،مرجع سابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،. الداين335ص  ،مرجع سابق ،القطع واالئتناف ،النحاس ،( قال: حسن1)
 .السابق املرجع ،لمقصد لتلخيص ما في المرشدا ،. األنصاري196ص ،مرجع سابق ،. األمشوين329
املرجع السابق. وكذا  ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجع السابق. قال: كاف الداين ،القطع واالئتناف ،( النحاس2)

 املرجع السابق. ،املرجع السابق.كاف عند األمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري

املرجع السابق. قال   ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجع السابق. الداين ،لقطع واالئتنافا ،( حسن عند النحاس3)
 املرجع السابق. ،املرجع السابق.قال: أكاى منه األمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري ،األنصاري: حسن

املرجع السابق. قال:  ،مكتفى في الوقف واالبتداال ،املرجع السابق. الداين ،القطع واالئتناف ،النحاس ،( قال: حسن4)
 املرجع السابق. ،املرجع السابق. األمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،حسن. األنصاري

المكتفى في الوقف  ،املرجع السابق. الداين ،القطع واالئتناف ،( قال النحاس: فإن األخاش قد زعم أن هاهنا قطع5)
بيان بني به أن قوله اليوم ليس ظرفا لقوله: ال تثريب، وإمنا هو متعلق مبحذوف : ،. قال األمشوين329ص  ،مرجع سابق ،واالبتدا

املرجع السابق.قال: وقف بيان  ،" أى ادعو " مث استأنف اليوم يغار اهلل لكم بشرهم باملغارة ملا اعرتفوا بذنبهم وتابوا فتيب عليهم
 ملرجع السابق.ا ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري

. قال السابق املرجع ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،. الداينالسابق املرجع ،القطع واالئتناف ،النحاس ،( قال: حسن6)
 ،.قال: والوقف على اليوم قاله نافع ويعقوب األمشوينالسابق املرجع ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري: وقف بيان

 .197ص  ،مرجع سابق
 املرجع ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجع السابق. وكذا األنصاري ،القطع واالئتناف ،ال: على الدعاء النحاس( ق7)

 املرجع السابق. ،. قال األمشوين: وقف بيانالسابق
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 (.2) {أ مجم ِعني  }ا وكذ ،(1)كاف{أ رمح م  الرَّامِحِني  }و

 وقولُُه عز وجل:  

ائ ائ  ەئ  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ  ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ      ىئ ژ 

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺی ی   ی  

ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ          ڦ ڦ ڦ ڦ   ڄ   ڄ ڄڄ 

  ژڃ       ڃ ڃ     ڃ   چ 

 ،{ل ومال  أ نم تـ ا نِّد ونِ }وهو العامل فيها،  {ق ال  }نظري ما تقدم، جواهبا: ( 3)ظرف {ملا}

كم، : هال تانيد تقديرهيف موضع رفع باالبتداء، واخلرب حمذوف،  {أ نم } ،(4)مبعىن هال {ل ومال  }
تقول: حىت كان   ،وكذل  حىت ،(5)وأن تزاد مع ملا وقد ال تزاد ،مبعىن من أن أ خربكم، ما أجد مؤكدة 

ع ل ى } "ل مَّا"جواب {أ لمق اه  }، {ج اء  }رفع بـ  {المب ِشري  }كذا وكذا، وحىت أن كان كذا، و

ِههِ   {ب ِصريًا}لقاء القميص، الااء جواب ما أخرب به من إ {ف ارمت دَّ }، {أ لمق اه  }متعلق بـ {و جم

ف ـــاألل {مم ـأ مل م أ ق لم ل ك  }ال، ـــــــــل يف احلــــــــوهو العام "ارتد  "ري يف ــنصب على احلال من الضم
                                                           

ع مرج ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،. قال: كاف الداين336ص ،مرجع سابق ،القطع واالئتناف ،النحاس ،(  قال: حسن1)
املرجع  ،. كاف عند األمشوين197ص  ،مرجع سابق ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،. قال: تام األنصاري330ص ،سابق
 السابق.

. قال: 330ص  ،مرجع سابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجع السابق. قال: كاف الداين ،النحاس ،( قال: حسن2)
 املرجع السابق. ،املرجع السابق. قال: تام األمشوين ،دالمقصد لتلخيص ما في المرش ،األنصاري ،حسن

 .5/54 ،مرجع سابق ،. درويش13/61 ،مرجع سابق ،( صايف3)
 ،مرجع سابق الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها، ،. ابن فارس2/187 ،مرجع سابق ،إعراب القرآن( النَّحَّاس، 4)
 .1/65ابن األنباري أبو الربكات، مرجع سابق، . 1/384 ،مرجع سابق ،إعراب القرآن مشكل ،. القيسي1/119
 .7/295 ،مرجع سابق ،. درويش215-2/92 ،مرجع سابق ،إعراب القرآن( النَّحَّاس، 5)
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مبعىن الذي يف موضع  {م ا}، {م ا ال  تـ عمل م ون  }، {أ عمل م  } متعلق بـ {ِمن  اللَّهِ }للتقرير، 

تـ غمِارم } ق بـمتعل {ل ن ا}، {أ عمل م  }نصب بـ  تـ غمِارم }نصب بـ {ذ ن وبـ ن ا}، {اسم ، {اسم

تـ غمِارم }متعلق بـ {ل ك مم }، {ك نَّا}خرب  {خ اِطِئني  } تـ غمِار  } نصب بـ {ر يبِّ }، {اسم ، {أ سم

وجيوز أن يكون مبتدأه، وأن يكون  ،(1)فاصلة {ه و  }جيوز أن يكون  {ِإنَّه  ه و  المغ ا ور  الرَِّحيم  }
 وقد تقدم مثله.  ،(2) توكيداً للااء

 القوُل في المعنى والتفسير :

قال أبوهم   ،املعىن واهلل أعلم: وملا فصلت عري بين يعقوب من عند يوسف متوجهة إىل يعقوب   

ذ كر أن الريح استأذنت رهبا يف أن تأيت يعقوب بريح يوسف،  .{ِإينِّ أل  ِجد  رِيح  ي وس ف  }يعقوب: 
هاجت بريح يوسف من مسرية مثان (: 4)فأتته هبا. قال ابن عباس ،فأذن هلا ،( 3)قبل أن يأتيه البشري
وكان  وقال إين ألجد ريح يوسف،  ،: بلغنا أنه كان بينهم يومئذ مثانون فرسًخا(5)لياٍل، وقال احلسن

 {نِ ل ومال  أ نم تـ ا نِّد و }: وقولُهُ  (.6)قد فارقه قبل ذل  سبًعا وسبعني سنة، وهو معىن قول ابن إسحا 
 مبعىن: لوال أن تضعاوين، 

                                                           

 .2/455 ،مرجع سابق ،( اإلسرتاباذي1)
 املرجع السابق. ،( كذا يف األصل والصواب "للهاء" يف }إِنَّه  { الستقامة املعين.اإلسرتاباذي2)

 ،مرجع سابق ،.البغوي2/632 ،مرجع سابق ،.الواحدي5/255 ،مرجع سابق ،.الثعليب16/249 ،مرجع سابق ،ابن جرير (3)
2/513. 
 . 2/209 ،مرجع سابق ،.السمرقندي7/2197 ،مرجع سابق ،املرجع السابق. ابن أيب حامت ،( ابن جرير4)

 .2/513 ،مرجع سابق ،بغوياملرجع السابق. ال ،.الثعليب16/251 ،مرجع سابق ،( ابن جرير5)
 .3/278 ،مرجع سابق ،( ابن عطية6)
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 : (2)، ومنه قول الشاعر(1)وتعجزوين، وتلوموين، وتكذبوين

َبيَّ َدَعـا لَـْوم ي َوتـَْفن يـد ي ـْن َأْمـر ي ( 3)  *** يـا َصـاح  َلْيَس َمـا فَـاَت م   بَمْرُدود  ( 4)فـَ

 ويقال: أفنده الدهر أي: أفسده وقال ابن مقبل:  

ْهــَر يـَفْ  نَـدا ***( 5)َعــُل َمـا َأرَاَد فإنّــــــــهدَع  الدَّ  (6)إ ذا ُكــلَِّف اإلنسان بالدهــــر َأفـْ

: هترمون. وقيل: تكذبون (9)وجماهد  ،(8). وقال احلسن(7)واملعىن: لوال أن تساهوين: عن ابن عباس   
 ، (10)عن الضحاك

                                                           

 .4/275 ،مرجع سابق ،. البغوي16/254 ،مرجع سابق ،( ابن جرير1)
وروايته  ،1/318 ،مرجع سابق ،هكذا نسبه أبو عبيدة ،( يف )د( زيادة"هانئ بن شكيم العدوي". هو هانئ بن شكيم العدوي2)

 . مل أجد له ترمجة فاهلل املستعان. 16/252 ،مرجع سابق ،جرير بغري إضافة. ابن ،هناك: "عن أمر"

. و الما ن د  ض عمف  الرَّأمِي ِمنم ِكرب ٍ. و قـ ومل  ر اِبع :  ،( ق ال  ابمن  األم عمر ايبِّ: }ل ومال  أ نم تـ ا نِّد وِن{ لوال أن تضعاوا رأي3) و ق ال ه  ابمن  ِإسمح ا  
بـ يمد ة . وقال األخاش: تلوموين والتانيد: اللوم وتضعيف الرأي وقال احلسن وقتادة وجماهد أيضا: هترمون وكله ق ال ه  أ ب و ع   ،ت ض لِّل ون  

 ،مرجع سابق ،وهو راجع إىل التعجيز وتضعيف الرأي يقال: فنده تانيدًا إذا أعجزه. ابن أيب حامت ،متقارب املعىن
 .9/260 ،مرجع سابق ،.القرطيب12/586
 . )من أمري(.3/77 ،مرجع سابق ،. )من أمر(.املاوردي5/256 ،رجع سابقم ،( الثعليب4)

دا" ابن (كذا يف األصل .صدر  البيت موافق  ملا يف املخطوط ولكنَّ اخل لف  يف عجزه.د ِع ........ ِإذا ك لِّف  "اإلفـمن اد بالنِّاِس أ فـمن  5)
 .3/279 ،مرجع سابق ،طية. ابن ع5/256 ،مرجع سابق ،. الثعليب16/252 ،مرجع سابق ،جرير
ع ــل  م ـا أ ر اد  فإنـ ـــــــه6) ــر  يـ ام ا.  ……  ( كذا يف األصل.ورواية الديوان: د عا الدَّهم ـد  ــلِّف  اإلفساد بالناس أ فمسم  ِإذا ك 

. 2/633 ،مرجع سابق ،الواحدي .16/252 ،مرجع سابق ،ابن جرير بزيادة هترمون. 1/328 ،مرجع سابق ،( عبدالرزا 7)
 .2/513 ،مرجع سابق ،البغوي
 . 255/ 5 ،مرجع سابق ،. الثعليب12/586 ،مرجع سابق ،. ابن أيب حامت1/146 ،مرجع سابق ،( الثوري8)

 .2198/ 7 ،مرجع سابق ،.ابن أيب حامت16/255 ،مرجع سابق ،. ابن جرير1/146 ،مرجع سابق ،(سايان الثوري9)  
 ،مرجع سابق ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،القيسي .255/ 5 ،مرجع سابق ،لثعليب. ا16/255 ،مرجع سابق ،( ابن جرير10)
5/3631. 
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 : (1)وقال جرير بن عطية

ـَرايـا َعـاذ ليَّ َدَعـــــــا الَمـال  (2)طَــاَل الَهــَوى وَأطَْلُتمـــــــــــــا التـَّْفنيــــــــدا *** َم وَأْقص 

أي: إفساد الرأي، والاساد يف اجلسم: اهلرم وذهاب الاعل والضعف، ويف الاعل: الكذب واللوم  

ِل   المق دِ } وقوله تعالى: بالباطل، كما قال جرير بن عطية. أي: قال الذين  {ميِ ت اللَِّه ِإنَّ   ل ِاي ض ال 

إن  من حب  يوسف ،: تاهلل أيها الرجل{ِإينِّ أل  ِجد  رِيح  ي وس ف  }قال هلم يعقوب من ولده
(3) 

ره، لاي خطئ   فـ ل مَّا أ نم ج اء  } وقوله تعالى: (5)وال تتسلى عنه ،ال تنساه ( 4)القدمي ذل وذِكم

ِهِه ف ارمت دَّ ب صِ  وهو   ،أي: فلما أن جاء يعقوب  البشري  من عند ابنه يوسف {ريًاالمب ِشري  أ لمق اه  ع ل ى و جم
كان يوسف أبرد ه  إليه   ،وذل  بريد  فيما ذكر  ،املبش ر برسالة يوسف

وكان الربيد فيما ذكر  ،(6)

                                                           

هـ( وهو من  110-28من متيم، أشعر أهل عصره ولد ومات يف اليمامة ) ،( جرير بن عطية بن حذياة الريبوعي أبو حزرة1)
 ،. اجلمحي،مرجع سابق1/456 ،مرجع سابق ،اءالشعر والشعر  ،أغزل الناس شعراً. ولقب حذياة اخلطاى. ابن قتيبة الدينوري

 .2/119 ،. الزركلي، مرجع سابق1/321 ،مرجع سابق ،. ابن خلكان72/86 ،. ابن عساكر، مرجع سابق2/297
 ،" وأقصرا" ،صوابه ما ههنا ،ورواية البيت خطأ يف الديوان ،من قصيدة له طويلة ،169: ديوانه( قال الشيخ شاكر تعليقاً: 2)

نيــــــــدا ،ن" اإلقصار"م ،بالراء م ة  ( ابن جرير-وهو الكف عن فعل الشيء. )التـَّام مرجع  ،. الثوري16/256 ،مرجع سابق ،يـ عميِن املال 
 .5/256 ،سابق
 .2/350 ،مرجع سابق ،( مقاتل3)
 .16/256 ،مرجع سابق ،( ابن جرير4)
 .7/2198،2199 ،مرجع سابق ،( ابن أيب حامت5)
 .7/418 ،مرجع سابق ،سله. ابن منظور( برده وأبرده: أر 6)
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: البشري الربيد، وهو قول (2)أخا يوسف ألبيه، قال ابن عباس ،(1)والبشري: يهوذا بن يعقوب
 ،(4)وجماهد ( 3)الضحاك

ملط ًخا بالدم إىل يعقوب، فأخربته أن يوسف أكله   ،: قال يهوذا: أنا ذهبت  بالقميص(5)قال السدي

أ لمق اه  ع ل ى }: وقولُهُ . (6)أخربه أنه حي ، فأفرحه كما أحزنتهفوأنا أذهب اليوم بالقميص  ،الذئب

ِههِ  أي: فرجع وعاد   {ب ِصريًا ف ارمت دَّ }: وقولُهُ يقول: البشري ألقى القميص على وجه يعقوب.  {و جم

أي: قال  {أ مل م أ ق لم ل ك مم ِإينِّ أ عمل م  ِمن  اللَِّه م ا ال  تـ عمل م ون  }بعد ما كان قد عمي، ق ال    ،مبصرًا بعينيه
  ،وجيمع بيين وبينه  ،يوسف ي  يعقوب ملن كان حبضرته حينئذ من ولده: أمل أقل لكم أنه سريد  عل

وكان اهلل قد قضى   ،ألن رؤيا يوسف كانت صادقة  ،ن من ذل  ما كنت أعلمهوكنتم أنتم ال تعلمو 
فكنت م وقًنا بقضائه  ،ِخرَّ أنا وأنتم له سجوًداأن أ

(7). 

تـ غمِارم ل ن ا ذ ن وبـ ن ا إِنَّا ك نَّا خ اِطِئني  } وقوله تعالى:  أي: قال ولد يعقوب  الذين كانوا فرَّقوا  {ي ا أ ب ان ا اسم
  ،ويسرت علينا ذنوبنا اليت أذنبناها في  ويف يوسف  ،يوسف: يا أبانا سل لنا رب  يعف  عنَّابينه وبني 

قال   ،فيما فعلنا به وب ، فقد اعرتفنا بذنوبنا {ِإنَّا ك نَّا خ اِطِئني  } ،ال يعاقبنا هبا يف القيامةو 

تـ غمِار  ل ك مم ر يبِّ }يعقوب:  نكم ذنوبكم اليت أذنبتموها أي: سوف أسأل ريب أن يعاو ع {س ومف  أ سم

                                                           

 .13/345 ،مرجع سابق ،. ابن جرير7/2199 ،مرجع سابق ،. ابن أيب حامت400ص ،مرجع سابق ،( جماهد1)
 .7/2199 ،مرجع سابق ،( ابن أيب حامت2)
 .16/258 ،مرجع سابق ،( ابن جرير3)
 . 7/2199 ،مرجع سابق ،أيب حامت . ابن16/258 ،مرجع سابق ،( قال جماهد: يهوذا بن يعقوب.ابن جرير4)

 املرجع السابق. ،. ابن أيب حامت16/259 ،مرجع سابق ،( ابن جرير5)

 ،مرجع سابق ،.الثعليب5/3632 ،مرجع سابق ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،. القيسي7/2196 ،مرجع سابق ،( ابن أيب حامت6)
5/256. 
 .13/346 ،مرجع سابق ،( ابن جرير7)
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يف  ويف يوسف
واخت لف يف الوقت الذي أخَّر الدعاء إليه يعقوب  لولده باالستغاار هلم من ذنبهم،  ،(1)

  (2)فقال ابن مسعود وإبراهيم التيمي

، وقال آخرون: أخر ذل  إىل ليلة اجلمعة، روى عكرمة عن ابن عباس عن (3)وابن جريج: إىل السَّحر

تـ غمِار  ل ك مم ر يبِّ }لى اهلل عليه وسلم: رسول اهلل ص . (4)يقول: حىت تأيت ليلة اجلمعة {س ومف  أ سم

                                                           

 املرجع السابق. ،( ابن جرير1)

عابد الكوفة، تويف سنة اثنتني وتسعني، وقيل: سنة أربع  ،الاقيه ،القدوة ،اإلمام ،أبو أمساء ،( إبراهيم بن يزيد بن شري  التيمي2)
.ابن حبان، مرجع 1/334 ،مرجع سابق التاريخ الكبير،وتسعني، مل يبلغ إبراهيم أربعني سنة يقال: قتله احلجاج. البخاري، 

َمام َأْحمد ر َوايَة ابْنه َصالح. ابن حنبل، )4/7،سابق  سير أعالم النبالء، ،.الذهيب1/389مرجع سابق،  ،(اأْلََسام ي والكنى لإْل 
 .5/60 ،مرجع سابق

ِة ِفيه ا ،للم رمو زِي مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر( 3) ِتغما اِر بِاألم سمح اِر و الصَّال   لدر المنثورا.1/96 ،ب اب  ااِلسم
. قال: أخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت والطرباين عن عبد 4/584 ،97باب  ،للسيوطي

{( قال: إن يعقوب عليه السالم أخر بنيه إىل السحر وأخرج ابن  -رضي اهلل عنه  -اهلل بن مسعود  يف قوله: سأستغار }ل ك مم ر يبِّ
{ قال: أخرهم إىل السحر وكان يصلي  -رضي اهلل عنهما  -ردويه عن ابن عباس املنذر وابن م تـ غمار لكم ر يبِّ يف قوله }س وف أسم

أن النيب صلى اهلل عليه وسلم سئل: مل أخر يعقوب  -رضي اهلل عنهما  -بالسحر وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس 
 ن دعاء السحر مستجاب.  بنيه يف االستغاار قال: أخرهم إىل السحر أل

رضي اهلل عنهما  -.قال: وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن عباس 4/584 ،97 ،مرجع سابق ،الدر المنثور ،( السيوطي4)
{ يقول: حىت تأيت ليلة اجلمعة. - تـ غمار لكم ر يبِّ  قال: قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: يف قصة قول أخي يعقوب لبنيه }س وف أسم
رضي  -قال جاء علي بن أيب طالب  -رضي اهلل عنهما  -ج الرتمذي وحسنه واحلاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عباس وأخر 

إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال بأيب أنت وأمي تالت هذا القرآن من صدري فما أجدين أقدر عليه فقال له  -اهلل عنهما 
سن أفال أعلم  كلمات يناع  اهلل هبن ويناع اهلل هبن من علمته ويثبت ما تعلمت يف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: يا أبا احل

صدرك قال: أجل يا رسول اهلل فعلمين قال: إذا كانت ليلة اجلمعة فإن استطعت أن تقوم ثلث الليل األخري فإنه ساعة مشهودة 
تـ غمار لكم ر   { يقول: حىت تأيت ليلة اجلمعة. وقد ضعاه الشيخ والدعاء فيها مستجاب وقد قال أخي يعقوب لبنيه }س وف أسم يبِّ
 ،مث قال: "وهذا غريب من هذا الوجه ،477: 4 تفسيرهأمحد شاكر بعد تعليقه على سند الرواية وقال: وقد ذكره ابن كثري يف 

م". ورواه احلاكم يف ال نعرفه إال من حديث الوليد بن مسل ،وقال الرتمذي: "هذا حديث حسن غريب واهلل أعلم". ،ويف رفعه نظر
ومل خيرجاه".وقد علق الذهيب فقال: " هذا حديث  ،. مث قال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخني316: 1المستدرك 
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يقول: إن ريب هو الستري على ذنوب التائبني إليه من ذنوهبم،  {ِإنَّه  ه و  المغ ا ور  الرَِّحيم  }: وقولُهُ 
 .(1)الرحيم هبم أن يعذهبم هبا بعد توبتهم منها

ن عما توجبه احملبة من تنسم الرائحة طلبا للارج من جهتها ورد الصارف وقد تضمنت اآليات البيا
لصاحبه إىل الطمع فيه مع طول مدته اليت توجب  هالشيء من نسبتبعاد عنها، والبيان عما يوجبه اس

 تاضالً اليأس، والبيان عما يوجبه متام النعمة يف البشارة بتبليغ احملبة يف الولد من رد البصر بعد ذهابه 
ن اهلل به ومعجزة تدل على نبوة صاحبه وجاللته عند ربه، والبيان عما يوجبه قبح اخلطيئة يف الاعل م

عة بالضر إىل الاوز بالناع الذي يكون من من طلب االستغاار مبا يزيل معرهتا عن الناس ويسقط التَّبِ 
ة به وجبه حاجة السائل مبا جيوز يف احلكمة من اتقبل اهلل عز وجل، والبيان عما  ا يف ذل  من مللِعد 

 اإلحسان إىل صاحبه واألخذ بالاضل عليه. 

 القوُل في الوقف  و التمام  

ِل   المق ِدميِ }وكذا  ،(2)كاف  {ل ومال  أ نم تـ ا نِّد ونِ }    وكذا  ،(4)كاف{ف ارمت دَّ ب ِصريًا} ،(3) {ض ال 

  {خ اِطِئني  } ،(5){م ا ال  تـ عمل م ون  }

                                                                                                                                                                                     

وقال أي الشيخ شاكر: ومل جند أحًدا رواه عن الوليد بن مسلم غري سليمان. واهلل أعلم. . أخاف ال يكون موضوًعا ،منكر شاذ
 .16/262 ،جع سابقمر  ،بتصرف. ابن جرير...
 .13/349 ،مرجع سابق ،( ابن جرير1)
 ،مرجع سابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،. الداين336ص ،مرجع سابق ،القطع واالئتناف ،النحاس ،( قال:حسن2)
 .197ص ،مرجع سابق ،. األمشوين197ص  ،مرجع سابق ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،. األنصاري330ص
املرجع السابق. قال:  ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجع السابق. الداين ،القطع واالئتناف ،نحاسال ،( قال: حسن3)

 املرجع السابق. ،املرجع السابق. األمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري ،حسن

 رجع السابق.امل ،املرجع السابق. األمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري ،( قال: حسن4)

املرجع السابق. قال:  ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجع السابق. الداين ،القطع واالئتناف ،النحاس ،( قال: حسن5)
 املرجع السابق. املرجع السابق. ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري ،حسن
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 .(2){ا ور  الرَِّحيم  المغ  }وكذا  ،(1)حسن

 وقولُُه عز وجل: 

چ  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ     ڌ   ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ژ    

ڑ  ک    ک    کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱڱ ں ں ڻ  ڻ  ڻ 

ڻ ۀ ۀ ہ   ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ         ڭ ڭ ڭ   ۇۇ ۆ ۆ  

ۈ    ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى    ائ ائ ەئ 

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ    ىئ یی ی ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ 

  ژی         جئ حئ مئ ىئ يئ جب     حب خب مب ىب يب  جت حت خت  

نصب  {ِمصمر  }، و{آ و ى}بـ نصب{أ بـ و يمهِ }،{آ و ى}متعلق بـ{إِل يمهِ }   

 ،(4)شرط جيوز أن يكون ماتقدم جوابه{ِإنم ش اء  اللَّه  } ،(3)وهي ال تنصرف فلم ينون{ادمخ ل وا}بـ

 {أ بـ و يمهِ  }، و{ادمخ ل وا}نصب على احلال من الضمري يف  {ِمِنني  آ  }وجيوز أن يكون حمذوفا، و

ـ متعلق ب{ل ه  }، و"رفع" معطوف على {و خ رُّوا}،"رفع"بـمتعلق  {ع ل ى}، و"رفعـ"نصب ب

واهلاء تعود  "،خروا" بـمتعلقة {ل ه  }، و(5)نصب على احلال من الضمري يف خروا{س جًَّدا}،"خروا"

                                                           

 .197ص سابق، مرجع ،.وكذا األمشوين197 ص سابق، مرجع ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،( قال: كاف األنصاري1)
املرجع السابق.  ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،قال: كاف الداين .336ص سابق، مرجع ،القطع واالئتناف ،( النحاس2)

 املرجع السابق. ،املرجع السابق. تام عند األمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري

 .3/372 ،مرجع سابق ،. الصبان1/144 ،مرجع سابق ،( الزجاج3)
 .3/458 ،مرجع سابق ،معاني القرآن الكريم( النَّحَّاس، 4)
 ،عراب القرآنمشكل إ ،. القيسي3/202 ،مرجع سابق ،إعراب القرآن ،.النحاس3/335 ،مرجع سابق ،( الزجاج5)
2/456. 
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الرجل خرورًا إذا سقط، وخر  املاء خريرًا إذا جاء صوت جريه يقال: خر   ،(1)على يوسف
ا } ،(2) ه ذ 

ي اي   ي اي  }متعلقة بـ {ِمنم } غاية و{ِمنم قـ بمل  }ابتداء وخرب،  {ت أمِويل  ر ؤم واهلاء  {ت أمِويل  ر ؤم

ا}واأللف ماعول  ر ج  }ماعول ثاين، و {ح قًّا}وومها عائدتان على الرؤيا،  {ج ع ل ه   {يِن ِإذم أ خم

نِ }، {أحسن}ظرف العامل فيه ر ج يِن }متعلقة بـ {ِمن  }، {ِمن  السِّجم و ج اء  ِبك مم }، {أ خم

وِ  ، {أ نم نـ ز غ  }معطوف على األوىل،  (3){ِمنم بعد} حرفا اجلر متعلقان بـ جاء، و {ِمن  المب دم

و يت }إليها،  {بعد}يف موضع جر بإضافة  {أ نم } معطوف أحدمها ظرفان  {بـ يميِن و بـ نيم  ِإخم

ا}الالم يف {ِإنَّ ر يبِّ ل ِطيف  ِلم ا ي ش اء  }، {نـ ز غ  }ا معلى اآلخر، العامل فيه متعلقة بـ  {ِلم 

متعلق  {ِمن  المم لم ِ } نظري ما تقدم، {ِإنَّه  ه و  المع ِليم  احلم ِكيم  } وما مبعىن الذي، {ل ِطيف  }

ت يِن } ،{آ تـ يمت يِن }بـ ، (4)نداء مضاف {ف اِطر  السَّم او اتِ }، {تـ يمت يِن آ  }معطوف على {و ع لَّمم

نـمي ا و اآلم ِخر ةِ } سؤال  {تـ و فَّيِن }، {و لِيِّي} متعلقة بـ {يف } ابتداء وخرب، و {أ نمت  و لِيِّي يف الدُّ
 ، (5)وطلب

                                                           

 .1/48 ،مرجع سابق ،( األنباري1)
 .1/238 ،مرجع سابق أساس البالغة، ،زخمشري.ال3/1683،1684 ،مرجع سابق ،( احلمريي2)
 .13/68 ،مرجع سابق ،. "جار  وجمرور متعل ق بـ جاء" صايف5/56 ،مرجع سابق ،( "حال" درويش3)
 .2/215 ،مرجع سابق ،إعراب القرآن. النَّحَّاس، 3/130 ،مرجع سابق ،( الزجاج4)
 قولني: : واختلاوا هل هو طلب  للوفاة يف احلال أم ال علىفائدة (5)

قال قتادة: مل يسأل نيب من األنبياء املوت إال يوسف قال أصحاب هذا القول وإنه مل يأت  ،أحدمها: أنه سأل اهلل الوفاة يف احلال
 عليه أسبوع حىت تويف.

هذا القول  والقول الثاين: أنه سأل الوفاة على اإلسالم ومل يتمن املوت يف احلال قال احلسن إنه عاش بعد هذه سنني كثرية فعلى
يكون معىن اآلية توفين إذا توفيتين على اإلسالم فهو طلب ألن جيعل اهلل وفاته على اإلسالم وليس يف اللاظ ما يدل على أنه 

قال بعض العلماء وكال القولني حمتمل ألن اللاظ صاحل لألمرين وال يبعد من الرجل العاقل الكامل أن يتمىن  ،طلب الوفاة يف احلال
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ِلًما}، و(1)فلهذا جزم حىت حذفت منه األلف املنقلبة من الياء اء من الي (2)نصب على احلال {م سم

قميِن بِالصَّاحِلِني  }العامل،  {تـ و فَّيِن }، و{تـ و فَّيِن }يف  الباء متعلقة بـ أحلقين، وألاه ألف  {و أ حلِم

ابتداء وخرب، واإلشارة بذل  إىل ما أنبأ به من قصة يوسف  {ذ ِل   ِمنم أ نـمب اِء المغ يمبِ }قطع، 

فعل  {ن وِحيِه إِل يم   }االستقرار،  متعلقة مبعىن {ِمنم } و ،(3)خياطب به حممدا صلى اهلل عليه 
، ويكون من (4)بعد خرب، وإن شئت جعلت نوحيه اخلرب امستقبل يف موضع احلال، وإن شئت خرب 

 متعلق بـ {إِل يم   }وهي راجعة إىل ذل ، و {ن وِحيهِ }، واهلاء نصب بـ{ن وِحيهِ } الغيب متعلقا بـ

يمِهمم }، {ن وِحيهِ } يمِهمم }اي، ما حرف ن {و م ا ك نمت  ل د  ظرف ملا قرب يف موضع خرب {ل د 

ظرف أيضا، العامل فيه ما عمل {ِإذم }، {ِإذم أ مجم ع وا أ ممر ه مم }والعامل فيه لالستقرار، {ك نمت  }

ثـ ر  النَّاسِ }ابتداء وخرب، {مي مك ر ون   و ه مم }، {أ مجم ع وا} نصب بـ {أ ممر ه مم }يف لديهم،   {و م ا أ كم

                                                                                                                                                                                     

ه أن الدنيا ولذاهتا فانية زائلة سريعة الذهاب وأن نعيم اآلخرة با  دائم ال نااذ له وال زوال وال مينع من هذا قوله صلى املوت لعلم
نـمي ا» اهلل عليه وسلم:  ِييِن م ا ك ان ِت احلم   ،ال يـ ت م نَّ أ ح د ك م  المم ومت  ِلض رٍّ نـ ز ل  بِِه يف الدُّ اً يل و لِكنم لِيـ ق ِل: اللَّه مَّ أ حم و تـ و فَّيِن ِإذ ا   ،ي اة  خ ريم

اً يل و أفمض ل "  . فإن متين 2680أخرجه مسلم يف الذكر والدعاء والتوبة باب كراهة متين املوت لضر نزل به رقم « ك ان ِت المو ف اة  خ ريم
ِقميِن بِالوقول ه  املوت عند وجود الضر ونزول البالء مكروه والصرب عليه أوىل  صَّاحِلِني { أراد به بدرجة آبائه وهم إبراهيم : }و أ حلم

.وبنحو هذا أي قصة دفنه ذكره 2/558 ،مرجع سابق ،بتصرف.ذكره اخلازن ...-عليهم الصالة والسالم -وإسحا  ويعقوب
 .9/280 ،مرجع سابق ،.القرطيب2/516 ،مرجع سابق ،دون األقوال البغوي

 .2/107 ،مرجع سابق ،( الدعاس1)
 .2/520 ،مرجع سابق ،. اخلراط2/75 ،مرجع سابق ،راب القرآنإع ،( النحاس2)
 . 2/215 ،مرجع سابق ،إعراب القرآن. النَّحَّاس، 3/130 ،مرجع سابق ،( الزجاج3)

 املرجع السابق. ،إعراب القرآن ،.النحاس3/130 ،مرجع سابق ،( الزجاج4)
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على أن يؤمنوا وهتديهم  (2){و ل وم ح ر صمت  }الستقرار، بامتعلق ( 1)خرب ما{ني  مب ؤمِمنِ }اسم ما، 

 فيها معىن الشرط ميتنع هبا الشيء المتناع غريه.  {و ل وم }

 القوُل في المعنى والتفسير :

أي:  {آ و ى إِل يمِه أ بـ و يمهِ }: فلما دخل يعقوب وولده وأهله على يوسف -واهلل أعلم-املعىن    

ادمخ ل وا ِمصمر  ِإنم }ويقال: كيف قال هلم {و ق ال  ادمخ ل وا ِمصمر  ِإنم ش اء  اللَّه  آ ِمِنني  }ا إليه ضمهم

ألنه قيل ملا ضم إليه أبويه قال هلم هذا القول إذ اخلرب به؟ قيل  بعد ما قد دخلوها{ش اء  اللَّه  آِمِنني  
وآوى يوسف أبويه  ،سف هو وولدهوقال بعضهم: إن يعقوب إمنا دخل على يو   ،يف ذل  خالف

مث  ،فآواه إليه ،إليه قبل دخول مصر. قالوا: وذل  أن يوسف تلقَّى أباه تكرمًة له قبل أن يدخل مصر
  ،(3)قبل الدخول، هذا معىن قول السدي {ادمخ ل وا ِمصمر  ِإنم ش اء  اللَّه  آ ِمِنني  }قال: 

السَّب ِخيوروى فرقد 
ِلك مم : }وقال ،على وجهه ارتد بصريًا قال: ملا ألقي القميص ( 4) و أمت وين بِأ هم

أنه قد دنا منه، فخرج  خرب يوسف  أ   فلما دنا يعقوب   ،مل يعقوب وإخوة يوسففح   ،{أ مجم ِعني  
يتلقاه، وركب معه أهل  مصر، وكانوا يعظمونه، فلما دنا أحدمها من صاحبه، وكان يعقوب ميشي وهو 

ل له يهوذا قال: فنظر يعقوب إىل اخليل والناس فقال: يا يهوذا، هذا من ولده يقا يتوكأ على رجلٍ 
هذا ابن ! قال: فلما دنا كل واحد منهما من صاحبه، فذهب يوسف يبدؤه  ،فرعون مصر؟ قال: ال

                                                           

 املرجع السابق. ،إعراب القرآن( النَّحَّاس،1)

 "اعرتاض أي ولوحرصت".( يف )د( زيادة2)

 .7/2200،2201 ،مرجع سابق ،. ابن أيب حامت1/361 ،مرجع سابق ،( ابن جرير3)
منكر   ،ه( أحد العبَّاد األعالم وكان ضعيًاا 130-121)ت ،أ بو ي عق وب المب صمرِي احلاِئ  ،( ف رق د بمن ي عق وب السَّب ِخي4)

، مرجع تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم. الذهيب، 7/180 ،سابق احلديث وك ان  أصله من أرمينية. ابن سعد ،مرجع
 .3/480 ،سابق
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بالسالم، فم نع من ذل ، وكان يعقوب أحق  به منه وأفضل، فقال: السالم "عليه"
يا  ،يا ذاهب ( 1)

: وقال آخرون: بل قوله( 2)"ذاهب يريد يا مذهب األحزان عين كذا قال: "ياه ،ذاهب األحزان عين

تـ غمِار  ل ك مم ر يبِّ }استثناء  من قول يعقوب لبنيه  {ِإنم ش اء  اللَّه  } قالوا: وهو من املؤخر  {س ومف  أ سم

تـ غمِار  ل ك مم ر يبِّ }قدم. قالوا: وإمنا معىن الكالم: قال: لتالذي معناه ا إن شاء اهلل  (3){س ومف  أ سم

ورفع   ،{فـ ل مَّا د خ ل وا ع ل ى ي وس ف  آ و ى إِل يمِه أ بـ و يمِه و ق ال  ادمخ ل وا ِمصمر  } ،{ِإنَّه  ه و  المغ ا ور  الرَِّحيم  }
ال تقدمي فيه وال تأخري، وإذا صحت  إذ :، والوجه قول السدي(4)أبويه، وهو معىن قول ابن جريج

فليس جيب محلها على خالفه، وقيل يف أبويه أبوه وخالته ألن  أم يوسف كانت املعاين على الرتتيب 
 : أبوه وأمه.(6)وقال ابن إسحا ، (5)ماتت قاله السدي

  (9)وجماهد، (8)، قاله السدي(7)قيل: على السرير {و ر ف ع  أ بـ و يمِه ع ل ى المع رمشِ }وقولُُه:  

                                                           

 ،5/258 ،مرجع سابق ،.الثعليب16/265 ،مرجع سابق ،( كذا يف األصل"عليه"ولعل الصواب "علي "كما نص ابن جرير1)
 واهلل أعلم. -وللسيا 

ألحزان عين. يريد يا مذهب األحزان عين. وهى هكذا يف ابن جرير: ياذاهب اوقول ه : . 16/265 ،مرجع سابق ،( ابن جرير2)
 .1/362 ،مرجع سابق ،تاريخ الرسل والملوك،"يا مذهب األحزان عىن".

 عند االستغاار ووجوب ،تعاىل-و سبحانه اليه وتابوا استغاروه هم إذا عباده من التوب وقابل الذنب غافر اهلل أن : بيانفائدة (3)

  .1/843 ،مرجع سابق ،التقصري. نصر واهلاليل من حيصل ملا سائر األوقات يف ستحبابهوا وندبه الذنب

 .9/263 ،مرجع سابق ،( القرطيب4)
 .7/2201 ،مرجع سابق ،( ابن أيب حامت5)
 .4/335 ،مرجع سابق تفسير القرآن العظيم، ،( ابن كثري6)
 .1/328 ،مرجع سابق ،( عبدالرزا 7)
 ،مرجع سابق ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،.القيسي7/2201 ،مرجع سابق ،.ابن أيب حامت16/267 ،مرجع سابق ،( ابن جرير8)
5/3638. 
 .1/147 ،مرجع سابق ،. الثوري5/108 ،مرجع سابق ،. مقاتل1/401 ،مرجع سابق ،( جماهد9)
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: وقولُهُ أي: مما كنتم فيه يف باديتكم من اجلدب والقحط {آ ِمِنني  }: وقولُهُ ، (2)وابن عباس (1)وقتادة

يقول: خر  يعقوب وولده وأم ه ليوسف سج ًدا {و خ رُّوا ل ه  س جًَّدا}
، موقالوا: كان ذل  حتيته ،(3)

وقال  ،ال سجود عبادة ه،شرففبكما سجدت املالئكة آلدم،    (5)قولهالسجود ليس : (4)وقال ابن زيد
 (: 6)أعشى بين ثعلبة

ـــا أَتَانَـــا بـَُعْيــَد الَكــَرى ْعنَــا عَمــارَا***  فـََلمَّ  (7)َســَجْدنَا لَــُه َورَفـَ

ي اي  ِمنم قـ بمل  } ا ت أمِويل  ر ؤم أي: قال يوسف ألبيه: هذا السجود الذي سجدت   {و ق ال  ي ا أ ب ِت ه ذ 

ق دم }قبل صنيع إخوته به ما صنعوا، وهي  ما آلت إليه رؤياي اليت كنت رأيتها، أنت وأم ي وإخويت

جيء تأويلها على الصحَّة، واختلف يف املد ة اليت كانت بني مب ،أي: قد حق قها ريب{ج ع ل ه ا ر يبِّ ح قًّا
                                                           

 .1/328 ،مرجع سابق ،( عبدالرزا 1)
 .7/2201 ،مرجع سابق ،( ابن أيب حامت2)
 .13/354 ،مرجع سابق ،( ابن جرير3)
ف ةِ 4) ل م  م ومىل  ع م ر  بمِن اخلم طَّاِب. تـ و يفِّ  بِالمم ِدين ِة يِف أ وَِّل ِخال  وزيد أبوه هو ابن أسلم العدوي:  ، ه ار ون  ( ع بمد  الرَّمحم ِن بمن  ز يمِد بمِن أ سم

وكانت له حلقة  ،لتابعني الذين عرفوا بالتاسري والعبادةموىل عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه كان من كبار ا ،الاقيه العابد املاسر
 ،سير أعالم النبالء ،ه(. الذهيب136)ت: . وله تاسري يرويه عنه ابنه عبد الرمحن ،للاتوى والعلم باملدينة جيلس فيها العلماء

 .3/56 ،مرجع سابق ،. الزركلي5/316 ،مرجع سابق
 . 7/2202 ،مرجع سابق ،. ابن أيب حامت16/270 ،مرجع سابق ،ابن جرير. وهي زائدة على السيا  "قوله"كذا باألصل ( 5)

 ،فاستنقذه قيس ،فكاد األعشى أن يؤسر ،وكان خرج معه يف بعض غاراته ،( البيت من قصيدته يف متجيد قيس بن معد يكرب6)
ل ًة يل  يف ل عمل ٍع ك ط ومِف الغ رِيِب خي  اف  اإلس ار   ا فلمَّا أ ت انا و" ل عمل ٍع" مكان بني الكوفة والبصرة. يذكر يف البيت فذكر ذل  فقال: فـ ي ا ل يـم

فسجدوا له  ،فلما جاء قيس استنقذه ومن معه ،وقد كاد هو يقع يف أسر العدو ،ملا تأخر قيس ،األول قلقه وشدة نزاعه وحريته
وقيل: رفعنا أصواتنا بقولنا:  ،ن يرفع للمل  حييا بهوقيل الرحيا ،وحيوه. و" العمار" خمتلف يف تاسري قيل: هو العمامة أو القلنسوة

 .5/259 ،مرجع سابق ،.الثعليب16/270 ،مرجع سابق ،"عمرك اهلل".ابن جرير
ــار ا" وهو الصواب7) ــار ا ". وضرب الناسخ  على اهلامش وصوبه "الع م  ملا ورد يف املصادر  -إن شاء اهلل -( كذا يف األصل "عم 

 . 2/758 ،مرجع سابق ،. اجلوهري1/629 ،مرجع سابق مجمل اللغة،. ابن فارس،2/772 ،مرجع سابق ،ابن دريد ،التالية
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وهو قول  ،(1)قال بعضهم: مد ة  ذل  أربعون سنة، قاله سلمان الاارسيفرؤيا يوسف وبني تأويلها، 
  (4)وحسن بن فرقد (3)مدة ذل  مثانون سنة، وهو قول احلسن وقال آخرون: ،(2)عبد اهلل بن شداد
فغاب عن  ،سنة : ألقي يوسف يف اجلب وهو ابن سبع عشرة(6)وقال احلسن ،(5)وفضيل بن عياض

ومات وهو ابن عشرين ومائة سنة  ،مجع اهلل مشله ثالثًا وعشرين سنة أن أبيه مثانني سنة، وعاش بعد

ِن }:وقولُهُ عشرة سنة  ين:مدة ذل  مثا(7)وقال ابن إسحا  ر ج يِن ِمن  السِّجم و ق دم أ حمس ن  يب ِإذم أ خم

وِ  ِل يوسف: وقد أحسن اهلل يف إخراجه إياي من السجن يقول تعاىل خمربًا عن قي{و ج اء  ِبك مم ِمن  المب دم
لسطني الذي كنت فيه حمبوًسا، ويف جميئه بكم من البدو. وذكر أن مسكن يعقوب وولده كان ببادية ف

                                                           

هـــ. من مقدميهم. كان يسمي ناسه سلمان اإلسالم. أصله من جموس أصبهان. وهو 36( سلمان الاارسي: صحايب ت: 1)
ل  المبـ يمِت ". أبو قال رسول اهلل صلى اهلل ،الذي دل املسلمني على حار اخلند  يف غزوة األحزاب  عليه وسلم: " س لمم ان  ِمنَّا أ هم

 ،. ابن األثري أبو احلسن عز الدين637-2/634 ،مرجع سابق . ابن عبد الرب،3/1327 ،مرجع سابق ،معرفة الصحابة ،نعيم
 .2/510 ،م(1989-هـ1409 ،)بريوت: دار الاكر أسد الغابة،

وعده خلياة يف تابعي أهِل الكوفة  ،ه( كان يأيت الكوفة 90-81و الوليد املدين. )ت ( عبد اهلل بن شداد بن اهلاد الليثي أب2)
سير أعالم  ،. الذهيب29/140 ،مرجع سابق تاريخ دمشق،وقال ابن سعد يف الطبقِة األوىل من تابعي أهل املدينة. ابن عساكر، 

 .5/251 ،ع سابقمرج ،هتذيب التهذيب ،. ابن حجر العسقالين4/471 ،مرجع سابق ،النبالء
مرجع  ،. فخر الدين الرازي3/82 ،مرجع سابق ،. املاوردي5/3640 ،مرجع سابق ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،( القيسي3)

 .18/512 ،سابق
 ،أبو عبد اهلل ،مايت العراقني ،حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين موالهم الكويف الاقيه العالمة: وهو ،ابن احلسن أنه: الصواب( 4)

 تاريخ دمشق، ،. ابن عساكره(. ي رتجم ألبيه ألن أباه مل يكن فقيها ولكن ابنه 190-181اة. أحد األعالم. )صاحب أيب حني
تاريخ اإلسالم َوَوفيات  ،. الذهيب3/513 ،مرجع سابق ميزان االعتدال في نقد الرجال، ،الذهيب. 13/346 ،مرجع سابق

 .  5/121 ،مرجع سابق لسان الميزان، ،. ابن حجر العسقالين4/954 ،سابق مرجع المشاهير َواألعالم،

ودخل الكوفة وهو كبري مث سكن مكة وتويف  ،ونشأ بأبيورد ،أبو علي ولد يف مسرقند ،( الاضيل بن عياض التميمي الريبوعي5)
 .8/421 ،مرجع سابق النبالء،سير أعالم  ،. الذهيب6/43،ه(. كان ثقة يف احلديث.ابن سعد، مرجع سابق 187هبا.)ت: 

 .16/274 ،مرجع سابق ،( ابن جرير6)
 .16/275 ،مرجع سابق ،( ابن جرير7)
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بأرض كنعان أهل مواٍش وبر ية قاله جماهد وقتادة :وقيل (1)قال ذل  ابن إسحا 
ن يعقوب إوقيل  ،(2)

وهم أقل  من مائة، وخرجوا يوم  ،دخل مصر هو ومن معه من أوالده وأهاليهم وأبنائهم يوم دخلوها
اهلل بن مسعود، وعبد  ( 3)خرجوا وهم زيادة على ستمائة ألف، كما روي عن حممد بن كعب القرظي

و يت }: وقولُهُ  ومحل بعضنا  ،أي: أفسد ما بيين وبينهم {ِمنم بـ عمِد أ نم نـ ز غ  الشَّيمط ان  بـ يميِن و بـ نيم  ِإخم

من األشياء، ومن لطاه وصنعه أن أخرجين من  {ِإنَّ ر يبِّ ل ِطيف  ِلم ا ي ش اء  }، (4)على بعض
وبعد ما كنت فيه من الع ب ودية والرِّ  واإلسار ،رالدا السجن، وجاء بأهلي من البدو ومن ب عدِ 

، إن (5)

مبصاحل خلقه وغري ذل  ال خياى عليه مبادئ األمور وعواقبها، احلكيم يف {المع ِليم  }ريب هو

ت يِن ِمنم ت أمِويِل األم ح اِديثِ }تدبريه. إليه  قال يوسف بعد أن مجع اهلل {ر بِّ ق دم آ تـ يمت يِن ِمن  المم لمِ  و ع لَّمم
أبويه وبسط له من الدنيا ما بسط ومكنه يف األرض، متشوِّقًا إىل لقاء آبائه الصاحلني: رب قد آتيتين 

ت يِن ِمنم ت أمِويِل األم ح اِديثِ }من مل  مصر،  لرؤيا يعد به نعم اهلل عليه يعين من عبارة ا ،{و ع لَّمم

يا خالقها وبارئها، أ نمت  تليين يف دنياي على من  {ف اِطر  السَّم او اِت و األم رمضِ }يا   ،له عليها اً وشكر 

توفين } عاداين وأرادين بسوء بنصرك، وتغذوين فيها بنعمت ، وتليين يف اآلخرة باضل  ورمحت ،

بصاحل آبائي إبراهيم وإسحا ، ومن قبلهم من أنبيائ  ورسل ، وقيل: إنه مل  (6){مسلًما وأحلقين
                                                           

 املرجع السابق. ،( ابن جرير1)

 .7/2203 ،مرجع سابق ،( ابن أيب حامت2)
 .4/337 ،مرجع سابق تفسير القرآن العظيم، ،( ابن كثري3)
 ،مرجع سابق ،.الزبيدي8/454 ،مرجع سابق ،ى بعض. ابن منظورومحل بعضهم عل-( نزغ بينهم نزغا: أفسد وأغرى4)
22/580. 
 .13/363 ،مرجع سابق ،( ابن جرير5)
 الدنيا عن العزوف مشروعية ،وصااته بأمسائه والتوسل-تعاىل-اهلل دعاء مشروعية ،العظمى النعمة هو احلق : الدينفائدة (6)

 اهلل يسأل ما أجل من اخلامتة باإلسالم حسن وطلب ،الدعاء أحسن اهلل يسألون األنبياء ،منه والتمكن حتصيلها عند عنها والرغبة

 املؤمن غاية ،األعلى يف امللكوت الصاحلني رفقة إىل واحلنني-تعاىل-اهلل اىل الشو  فضل ،احلسنة السنة هذه سنوا قد فهم ،به
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ريج، ــــن جــواب ،( 2)ادةــوقت ،(1)اســابن عبول ــو قــف، وهــوســل يــوت  قبــامل اءــن األنبيــد  مــن  أحــيتم
وذكر أن بين ، (5)وابن إسحا  ،(4)، وقاله الضحاك(3)وقال جماهد: من تأويل األحاديث: العبارة

 يعقوب الذين فعلوا بيوسف ما فعلوه، استغار هلم أبوهم فتاب اهلل عليهم وعاا عنهم وغار هلم
يًّا، بملا مجع ليعقوب مشله، وأقر  ذنبهم، وروي عن أنس بن مال  أنه قال: إن اهلل  عينه، خ ال ولده جنِ 

وما لقي منكم يوسف؟ قالوا:   ،وما لقي منكم الشيخ  ،بعضهم لبعض: ألستم قد علمتم ما صنعتم
الشيخ فجلسوا بني  ام أمرهم على أن أتواتفكيف لكم بربكم؟ فاست ،عنكم ( 6) بلى! فيغرُّكم كاهما

ونـزل بنا أمر   ،أتيناك يف أمر مل نأت  يف مثله قط  ،ويوسف إىل جنب أبيه قاعد، قالوا: يا أبانا ،يديه
واألنبياء أرحم الربية، فقال: مالكم يا ب ين؟ قالوا: ألست  قد علمت ما   ،مل ينـزل بنا مثله! حىت حر كوه

ا؟وما كان منا إىل أخينا يوسف  ،كان منا إلي  قاال بلى!   ؟ قاال: بلى! فقالوا: ألستما قد عاومت 
 وا: ــالــق ما تريدون يا بين؟ ــقال: ف ف عنا! ــوكما ال يغين عن ا شيًئا إن كان اهلل مل يعــفإن عا قال: 

                                                                                                                                                                                     

 من على رد فيه .مشركا مات من وكذا ،ابدا يالح مل نصرانيا أو يهوديا مات للخلق فمن اهلل ارتضاه الذي اإلسالم على الوفاة

 يدي بني ،رهبم مع األنبياء من أدب وهذا ،ودعائه سؤاله قبل نعمه وتعداد اهلل على احلكم الثناء أمور إدارة على الدين قدرة أنكر

يف  رغبة العبادة أو من ملل او لضرر يكن مل إن  املوت سؤال مشروعية ،ربه مع يكون املسلم أن ينبغي وكذل  ،وسؤاهلم دعائهم
 أحب من أنه لألمة وبيان وتعليما اخلامتة طلب يف الرغبة واالفتقار وشدة للعبودية إظهارا  علمه مع بذل  دعا أنه بيان .الراحة

 دعاة على الرد خلقه وفيه جلميع-تعاىل-ارتضاه اهلل الذي الدين وهو ،وهو: اإلسالم ،واحد األنبياء ه دينءلقا اهلل أحب اهلل لقاء

 التوحيد يارقون بني ال الذين العلمانيني الساسة من وأتباعها املاسونية عليه كما ،وبني اإلسالم بينها والتسوية ،األديان توحيد

 ،واالستسالم للرب ،واجملرمني. قال ابن قيم اجلوزية: "مجعت هذه الدعوة: اإلقرار بالتوحيد املسلمني بني مييزون وال ،التثليث ودعاة
 ،وأن ذل  بيد اهلل ال بيد العبد ،وكون الوفاة على اإلسالم أجل غايات العبد ،والرباءة من مواالة غريه سبحانه ،ظهار االفتقار إليهإ

  .864-861-860-1/859 ،مرجع سابق ،وطلب مرافقة السعداء.نصر واهلاليل ،واالعرتاف باملعاد

 .5/206 ،مرجع سابق ،.الثعليب2204/ 7 ،رجع سابقم ،. ابن أيب حامت16/278 ،مرجع سابق ،( ابن جرير1)
 .7/2204 ،مرجع سابق ،( ابن أيب حامت2)
 .7/2203 ،مرجع سابق ،( ابن أيب حامت3)
 .   2205-7/2204 ،مرجع سابق ،. ابن أيب حامت13/365 ،مرجع سايق ،( ابن جرير4)

متين املوت خمافة فساد الدين عند الاْت مباح من األحكام الشرعية جواز  :فائدة.16/280 ،مرجع سابق ،( ابن جرير5)
 .865 -1/861 ،مرجع سابق ،ومشروعية سؤال املوت إن مل يكن لضرر أو ملل من العبادة أو رغبة يف الراحة.نصر واهلاليل

 .16/281 ،مرجع سابق ،( العبارة  كما عند ابن جرير"عاومها"6)
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  ،قر ت أعيننا ،اهلل لنا، فإذا جاءك الوحي من عند اهلل بأنه قد عاا عنا صنيعنا  انريد أن تدعو 
ستقبل القبلة، وقام يوسف فار ة  ع ني يف الدنيا لنا أبًدا. قال: فقام الشيخ وبنا، وإال فال قـ  واطمأنت قل

خلف أبيه، وقاموا خلاهما أذلًة خاشعني. قال: فدعا وأمَّن يوسف، فلم جي  بم فيهم عشرين سنة حىت 
فقال: إن اهلل  عليه السالم، -على يعقوب -صلى اهلل عليه وسلم-نـزل جربيل ،إذا كان رأس العشرين

 بعثين إلي  أبشرك بأنه قد أجاب دعوت  يف ولدك، وأنه قد عاا عما صنعوا، وأنه قد أعقب 

من بعدك على النبو ة ( 1)قهميواثم
وذكر أن يعقوب تويف قبل يوسف، وأوصى إىل يوسف وأمره أن ( 2)

 .(3)يدفنه عند قرب أبيه إسحا 

يقول تعاىل: هذا اخلرب الذي أخربت  به من خرب {ن وِحيِه إِل يم    ذ ِل   ِمنم أ نـمب اِء المغ يمبِ }: وقولُهُ  

ن وِحيِه }ولكنا ،من أخبار الغيب الذي مل تشاهده ومل تعاينه وإخوته يوسف ووالده يعقوب

تصرب على ما نال  من األمر من فونشجع به قلب ،  ،(4){لِن ث بِّت  بِِه فـ ؤ اد ك  }ونعر فكه، {إِل يم   
إذ صربوا على ما ناهلم فيه، وأخذوا بالعاو،   ،هلل، وتعلم أن من قبل  من رسل اهللقوم  يف ذات ا

يقول اهلل عز  فازوا بالظار، وأ يِّدوا بالنصر، وم كِّنوا يف البالد،  ،وأمروا باملعروف، وأعرضوا عن اجلاهلني
، وآثارهم فق صَّ   ،وجل لنبيه حممد صلى اهلل عليه وسلم: فبهم يا حممد ما كنت عند إخوة فتأسَّ

                                                           

.قال ابن كثري: هذا األثر موقوف عن أنس. وذكر السدي أن 5/261 ،مرجع سابق ،املرجع السابق. الثعليب ،( ابن جرير1)
فدفن  ،فلما مات ص بـَّر ه  وأرسله إىل الشام ،يعقوب عليه السالم ملا حضره املوت أوصى إىل يوسف بأن يدفن عند إبراهيم وإسحا 

 بتصرف....4/357 ،مرجع سابق تفسير القرآن العظيم، ،عندمها عليهم السالم

ويزيد الرقاشي.  ،صاحل املري ،شيخ أمحد شاكر تعليقاً على الطربي: وهذا خرب هال  من جراء هذين القاصني املرتوكني( قال ال2)
 .4/356 ،مرجع سابق ،تفسير القرآن العظيم،. بتصرف. ابن كثري16/281 ،مرجع سابق ،ابن جرير

مرجع  ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،القيسي .7/2205 ،مرجع سابق ،. ابن أيب حامت16/283 ،مرجع سابق ،( ابن جرير3)
 .5/3645 ،سابق
 .32اآلية: ،( سورة الارقان4)
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على أن يلقوا يوسف يف غيابة اجلب. وذل  كان ( 1)، واتاقت آراؤهم{ِإذم أ مجم ع وا أ ممر ه مم }يوسف، 

 .(2)حنو ما روي عن قتادة وابن إسحا {و ه مم مي مك ر ون  }مكرهم الذي قال جلَّ ثناؤ ه: 

ثـ ر  النَّاِس و ل وم ح ر صمت  مب ؤممِ } وقوله تعالى:    ،أي: وما أكثر مشركي قوم  يا حممد {ِنني  و م ا أ كم

أي:  {مب ؤمِمِنني  }ولو حرصت على أن يؤمنوا ب  فيصد قوك، ويتبعوا ما جئتهم به من عند رب ، 
مبصدِّقي  وال م تَِّبعي 
، وقد تضمنت اآليات البيان عما يوجبه االجتماع مع احملبوب من إيواء (3)

البيان عما يوجبه األعظم ملن له حق األبوة برفع جملسه إلكرامه السرور والتبشري باألمن من اخلوف، و 
ا جيب له من جتديد النعمة ملن هو أهل هلا بتأويل الرؤيا اليت بشر هبا، والبيان عما يوجبه حال مب

الشاكر من االعرتاف بالنعمة واالعتداد هبا على تاضيلها وجاللة موقعها، والبيان عما يوجبه اإلعالم 
إليه يف الدين من التذكري به وموقع النعمة فيه وجاللة صاحبه مبا ألقي إليه وخص به، والبيان مبا حيتاج 

وسوء عاقبة  اعما يوجبه حال أكثر الناس من العدول عن احلق إىل الباطل جهال منهم مبنزلة ما صنعو 
 ما أخذوا مبا فيه تسلية الداعي إىل احلق وختايف احملنة عليه.

                                                           

. ومنه قول 8/57"فصل الجيم" ،مرجع سابق ،. "اإلمجاع " إحكام النية والعزمية.ابن منظور1/473 ،مرجع سابق ،( الاراء1)
 . 13/370 ،مرجع سابق ،. ابن جرير133نوادر أيب زيد:   ،يـ ومًما و أ ممرِي جم مم ع   ي ا ل يمت  ِشعمرِي و املىن  ال تـ نـما ع . ه لم أ غمد و نم  ،أيب زيد

: فيه دليل على كونه نبًأ غيبيًا ووحيًا مساويًا أي مل تعرف هذا النبأ إال من جهة فائدة.16/283 ،مرجع سابق ،( ابن جرير2)
إذ حثوه على اخلروج معهم  ،هم يف البئر وهم ميكرون بهالوحي ألن  مل حتضر إخوة يوسف حني أمجعوا أمرهم على إلقاء أخي

وبأبيهم يف استئذانه  لريسله معهم أي:  فلم تشاهدهم حىت تقف على ظواهر أسرارهم وبواطنها قال العلمي:  ،يبغون له الغوائل
 ،مرجع سابق ،. نصر واهلاليلفيه "الرد على دعوى الكارة: بأن الرسول صلى اهلل عليه وسلم قد تلقى العلم من الناس قبل النبوة

1/874. 
يكرب  وال الداعية حيزن فال ،يؤمنون ال أكثرهم أن وهو الناس يف اهلل حكم : بيانفائدة. 13/370 ،مرجع سابق ،( ابن جرير3)

 يف صهوإخال ،وشاقته على أمته ،قومه إميان على -صلى اهلل عليه وسلم -اهلل رسول حرص شدة الكافرين"بيان من أقل "املؤمنون
 .1/884،مرجع سابق ،وحده. نصر واهلالل اهلل بيد اهلداية إن ،دعوته
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:القوُل في الوقف    والتمام 

نِ }و ،(2) {ح قًّا}، وكذا {ع ل ى المع رمشِ }ومن الوقف  ،(1)كاف  {آ ِمِنني  }     ،{ِمن  السِّجم

و يت } ِقميِن بِالصَّاحِلِني  }حسن، وكذا (3){المع ِليم  احلم ِكيم  }و {ِلم ا ي ش اء  }و{و بـ نيم  ِإخم  ،(4){و أ حلم

 .(7) {مب ؤمِمِنني  }وكذا  ،(6) {مي مك ر ون  }كاف، وكذا   (5) {ن وِحيِه إِل يم   }و

 وقولُُه عزَّ وجلَّ: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ   پ پ ڀ  ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ژ    

ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ     ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڇ  ڍ ڍ ڌ    ڌڎ ڎ ڈ ڈ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ چ چ چ  ڇ ڇ ڇ 

ژ ژڑ ڑ  ک ک ک ک  گ گ گ گ ڳ ڳ  ڳ   ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ ںں ڻ 

  ژہ ہ ہ ھھ  ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ     ڻ ڻ   ڻ ۀ ۀ   ہ    

                                                           

 ،مرجع سابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،: عن نافع تام. الداين336ص ،مرجع سابق ،القطع واالئتناف ،( قال النحاس1)
 .197ص  ،مرجع سابق ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،. األنصاري331ص 
. قال: حسن 197ص ،مرجع سابق ،املرجع السابق. قال: جائز األمشوين ،لمقصد لتلخيص ما في المرشدا ،( األنصاري2)

 .    السابق املرجع ،األمشوين

املرجع السابق.  ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجع السابق. قال: كاف الداين ،القطع واالئتناف ،( قال: حسن. النحاس3)
 املرجع السابق.   ،املرجع السابق. تام عند األمشوين ،يص ما في المرشدالمقصد لتلخ ،وكذا األنصاري

املرجع  ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري ،املرجع السابق. قال: حسن ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،( الداين4)
 املرجع السابق.   ،السابق. تام عند األمشوين

 املرجع السابق. ،املرجع السابق. وكذا األمشوين ،ما في المرشد المقصد لتلخيص ،( قال: حسن. األنصاري5)

 املرجع السابق. ،املرجع السابق. كاف عند األمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،( قال: تام األنصاري6)

 املرجع السابق. ،املرجع السابق. األمشوين المقصد لتلخيص ما في المرشد ،( األنصاري7)
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أ هل  مم عليه}حرف ناي، {ما}و أ هل  مم }متعلق بـ{عليه}، {ت سم ر  }، {ت سم ِإنم ه و  ِإالَّ ذِكم

ر    } ابتداء، و {ه و  }مبعىن ما، و{ِإنم }، {لِلمع ال ِمني   متعلق  {لِلمع ال ِمني  }خربه، و {ذِكم

ر  }بـ  ،(1)هي "أي" دخلت عليها كاف التشبيه{السَّم او اِت و األم رمضِ و ك أ يِّنم ِمنم آي ٍة يف }، {ذِكم

متعلق  {مي  رُّون  عليها}ومتعلقة مبعىن التشبيه  (2){ِمنم آ ي ةٍ } وقد تقدم القول فيها، وخالف القراء

ا}ابتداء وخرب و {و ه مم ع نـمه ا م عمِرض ون   }    {مي  رُّون  }بـ م ا و  }، {م عمِرض ون  }متعلق بـ {ع نـمه 

ثـ ر ه مم بِاللَّهِ  رِك ون  }،{يـ ؤمِمن  }متعلق بـ {بِاللَّهِ }، {يـ ؤمِمن  أ كم أ ف أ ِمن وا }ابتداء وخرب، {ِإالَّ و ه مم م شم

، والااء جواب ما أخرب به (3)ألف االستاهام دخلت للتقرير {أ نم ت أمتِيـ ه مم غ اِشي ة  ِمنم ع ذ اِب اللَّهِ 

نصب  {ت أمتِيـ ه مم }و ،يف موضع نصب بـ أمنوا {نم أ  }،{أ نم ت أمتِيـ ه مم }عنهم، 

اِب اللَّهِ }، {ت أمتِيـ ه مم }رفع بـ{غ اِشي ة  }،{أ نم }بـ متعلقة  {ِمنم }، {ِمنم ع ذ 

من  ( 4)نصب على احلال{بـ غمت ةً }،{ت أمتِيـ ه مم }عطف على {أ وم ت أمتِيـ ه م  }،{ت أمتِيـ ه مم }بـ

ع ر ون  }  ،{السَّاع ة  } ِبيِلي أ دمع و ِإىل  اللَِّه ع ل ى }ابتداء وخرب، وكذا  {و ه مم ال  ي شم ه ِذِه س 

و م ِن } ،{أ دمع و} توكيد للضمري يف {أ ن ا}، {أ دمع و} تعلقان بـيحرفا اجلر  {ب ِصري ةٍ 

" {اتَـّبـ ع يِن  و م ا أ ن ا ِمن  }مصدر،  {و س بمح ان  اللَّهِ }  ،( 5)عطف على الضمري املؤكد،  "م نم
                                                           

 املرجع السابق. ،إعراب القرآن.النَّحَّاس، 1/297،298 سابق، ، مرجع( سيبويه1)

 .2/107 ،مرجع سابق ،. الدعاس5/61 ،مرجع سابق ،درويش ،( متييز جمرور مبن2)
 .13/63 ،مرجع سابق ،. واهلمزة للتوبيخ: ابن عاشور3/71 ،مرجع سابق ،( واهلمزة لإلنكار: الشوكاين3)
 ،التبيان في إعراب القرآن ،. العكربي2/216 ،مرجع سابق ،إعراب القرآنحَّاس، . النَّ 3/131 ،مرجع سابق ،( الزجاج4)

 .2/747 ،مرجع سابق
صلى اهلل عليه وسلم  : الرسولفائدة.  6/333 ،مرجع سابق ،. أبو حيان2/216 ،مرجع سابق ،إعراب القرآن( النَّحَّاس، 5)

 من كان وإن ،واملوافقة احلقيقة على أتباعه من فليس  منهم ليس فمن على بصرية اهلل إىل الداعني البصائر أهل هم وأتباعه
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رِكِ  مشركاً  {أ ن ا}اسم ما، واخلرب حمذوف دل عليه من املشركني والتقدير: ما  {أ ن ا} ،{ني  المم شم

 {ِإالَّ رِج ااًل }،{أ رمس لمن ا}متعلق بـ{ِمنم قـ بمِل   }متعلقة باحملذوف،  {ِمن  }من املشركني، و

: (1)الشديدةومن قرأ بالنون "، "رجاليف موضع النعت لـ {إِل يمِهمم  ن وِحي }،{أ رمس لمن ا}نصب بـ

: جعله ملا مل يسم فاعله، وأقام إليهم مقام {ي وح ى }، ومن قرأ-عز وجل- أسند الاعل إىل اهلل

ِل المق ر ى} ،(2)الااعل الااء فيها معىن  {أ فـ ل مم ي ِسري وا}، {ن وِحي} متعلقة بـــ{ِمنم }، {ِمنم أ هم

 {يف األم رمضِ }جزم بـ مل،  {واي ِسري  } صل الثاين باألول، واأللف للتقرير، وفاجلواب، وهي 

ويف الااء معىن اجلواب، {ي ِسري وا}عطف على {فـ يـ نمظ ر وا}، {ي ِسري وا}متعلقة بـ {يف }

 خاض بإضافة{الَِّذين  }، و{ك ان  }اسم {ع اِقب ة  }، {ك يمف  ك ان  ع اِقب ة  الَِّذين  ِمنم قـ بمِلِهمم }

 {ك ان  }خرب  {ك يمف  }متعلقة مبعىن االستقرار، و{ِمنم }، {ِمنم قـ بمِلِهمم }إليهم، {ع اِقب ة  }

ار  }ال تعمل يف كيف، واجلملة يف موضع نصب بـ ينظروا، {فـ يـ نمظ ر وا} متعلقة مبعىن االستقرار، و ل د 

يـمر  لِلَِّذين  اتَـّق وما  ( 3)ابتداء وخرب، والالم الم توكيد، وفيها معىن القسم، والالم متعلقة خبرب{اآلم ِخر ِة خ 

 ا مضى. مماأللف للتقرير والتوبيخ، والااء جواب اإلخبار عنهم  {أ ف ال  تـ عمِقل ون  }

                                                                                                                                                                                     

 .1/901 ،مرجع سابق ،والدعوى.نصر واهلاليل االنتساب على أتباعه
 ( يقصد بالشديدة إدغام تنوين "رجااًل" يف نون "نوحي" وهذا هو املتعارف عليه يف عصر املؤلف بلاظ الشديدة.1)

 .6/334 ،مرجع سابق ،أبو حيان. 11/7096 ،مرجع سابق ،( احلمريي2)
 .1/78 ،مرجع سابق ،الالمات ،.الزجاجي2/216 ،مرجع سابق ،إعراب القرآن.النَّحَّاس،2/55( الاراء ،مرجع سابق،3)
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 القوُل في القراءة :

رِج ااًل ن وِحي }، ويف األنبياء (1){ن وِحي إِل يمِهمم }، ويف النحل {ن وِحي إِل يمِهمم } قرأ حاص   

إال محزة والكسائي: فإهنما  ،(4)النون، والباقون بالياءب (3){ِمنم ر س وٍل ِإالَّ ن وِحي إِل يمهِ } ،(2){إِل يمِهمم 
وافقا حاصاً يف الثاين من سورة األنبياء، ووافقا اجلماعة فيما عدا ذل ، فالنون: إخبار اهلل عن ناسه، 

ن ا إِل يم    }والياء: ترك تسمية الااعل، واخلالف للجمع بني لغتني، ومن قرأ بالنون شاهده:  يـم ِإنَّا أ ومح 

ن ا ِإىل  ن وحٍ ك م   يـم  .(7){ق لم أ وِحي  ِإيل َّ }الياء:  (6)وشا( 5){ا أ ومح 

 القوُل في المعنى والتفسير :

وميتنعون من تصديق   ،: وما تسأل يا حممد هؤالء الذين ينكرون نبوت -واهلل أعلم-املعىن    
بًا، فيقولوا ل : إمنا أي: ما تسأهلم على ذل  ثوا  وجزاء ،من ثواب، واإلقرار مبا جئتهم به من أجر

فقد   ،تريد بدعائ  إي انا إىل إتباع  لننـزل  ل  عن أموالنا إذا سألتنا ذل . وإن كنت ال تسأهلم ذل 
ونصيحًة من  هلم، وأن ال  ،منا تدعوهم إليه إتباعا من  ألمر رب أكان حقًّا عليهم أن يعلموا أن  

                                                           

 .43اآلية:  ،( سورة النحل1)
 .7اآلية:  ،( سورة األنبياء2)
 .25اآلية:  ،السورة السابقة( 3)
.الاارسي ، مرجع 198مرجع سابق،ص ،كتاب السبعة في القراءاتيه،.ابن خالو 351( ابن جماهد،مرجع سابق،ص4)

 .4/440سابق،
 .163اآلية:  ( سورة النساء5)
  .1اآلية:  ،سورة اجلنكذا باألصل والصواب"وشاهد" الستقامة املعىن .  ( 6)

 .1اآلية:  ،سورة اجلن( 7)
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ر  } يستغشُّوك، إال  الذي أرسل  به رب  يا حممد من النبوة والرسالة أي: ما هذا {ِإنم ه و  ِإالَّ ذِكم
 .(1)عظة، وتذكري للعاملني، ليتعظوا ويتذكَّروا به

أي: وكم من آية يف السموات واألرض هلل  {و ك أ يِّنم ِمنم آ ي ٍة يف السَّم او اِت و األم رمضِ } وقوله تعالى: 

مي  رُّون  }ل والبحار والنبات والشجر، وعربٍة وحجٍة، كالشمس والقمر والنجوم وحنو ذل  كاجلبا

وال ياكرون فيها وفيما دلت عليه   ،ال يعتربون هبا  ،أي: يعاينوهنا فيمرُّون هبا معرضني عنها {عليها

ا، (2)وإن كانت السماء واألرض آيتني عظيمتني من توحيد رهبِّ
ثـ ر ه مم } وقوله تعالى:  و م ا يـ ؤمِمن  أ كم

رِك ون   بِاللَِّه ِإالَّ و ه مم  باهلل أنه خالقه ورازقه  -الذين وص ف  صاتهم-أي: وما ي ِقرُّ أكثر هؤالء  {م شم

رِك ون   ِإالَّ و ه مم } ،وخالق كل شيء يف عبادته األوثان واألصنام، واختاذهم من دونه أربابًا،  { م شم

ثـ ر ه مم بِاللَِّه ِإالَّ و ه مم و م ا يـ ؤم }تعاىل عن ذل  علوا كبريا، قال ابن عباس:  ،(3)وزعمهم أنَّ له ولًدا ِمن  أ كم

رِك ون   ، (4){و ل ِئنم س أ لمتـ ه مم م نم خ ل ق  السَّم او اِت و األم رمض  ل يـ ق ول نَّ اللَّه  }يعين: النصارى يقول:  {م شم
  ،ويعبدون غريه شركون بهمولئن سألتهم من يرزقكم من السماء واألرض  ليقولن: اهلل، وهم مع ذل  

 .(5)دونه من دون لألندادويسج

                                                           

 .13/371 ،مرجع سابق ،( ابن جرير1)
 .7/2207 ،مرجع سابق ،.ابن أيب حامت16/285 ،مرجع سابق ،( ابن جرير2)
 .16/286 ،مرجع سابق ،( ابن جرير3)
 .يف )د( "سقط".25اآلية:  ،( سورة لقمان4)

 .16/289 ،مرجع سابق ،( ابن جرير5)
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اِب اللَّهِ } :وقولُهُ  م  {أ ف أ ِمن وا أ نم ت أمتِيـ ه مم غ اِشي ة  ِمنم ع ذ  أي: أفأمن هؤالء الذين ال يقرُّون بأن اهلل رهبَّ
على شركهم  ،(1)أن تأتيهم غاشية تغشاهم من عقوبة اهلل وعذابه وهم مشركون يف عبادهتم إياه غري إال
م،أو تأتي  ،باهلل وهم   ،فيخلدهم اهلل يف ناره هم القيامة فجأًة وهم مقيمون على شركهم وكارهم برهبِّ

  ( 2)ال يدرون مبجيئها وقيامتها، بنحو ذل  قال جماهد

ياناً وهو غاٍش، وهو ما غطى الشيء وجلله ه. يقال غ ِشي  (3)وقتادة الشيء يـ غمش اه  ِغشم
(4). 

ِبيِلي أ  } وقوله تعالى:  أي: قل يا حممد: هذه الدعوة اليت  {دمع و ِإىل  اللَِّه ع ل ى ب ِصري ةٍ ق لم ه ِذِه س 
  ،أدعو إليها، والطريقة اليت أنا عليها من الدعاء إىل توحيد اهلل وإخالص العبادة له دون اآلهلة واألوثان

ل  بذ وحده على بصرية،  أدعو إىل اهلليتوترك معصيته سبيلي،وطريقي ودعو  ،واالنتهاء إىل طاعته

أي:  {و س بمح ان  اللَّهِ }أيًضا من اتبعين وصدقين،  إليه على بصرية يدعوأنا ومن   ،(5)ويقني علم مين
أو معبود سواه يف سلطانه، وأنا بريء  من أهل  تنـزيًها وتعظيًما له من أن يكون له شري  يف ملكه

الشرك به، ولست منهم وال هم مين  
(6). 

                                                           

 املباغت للعذاب سبب التوحيد وترك : الشركفائدة. 1/329 ،مرجع سابق ،.عبدالرزا 16/290 ،مرجع سابق ،( ابن جرير1)

 قلبه ليبقى الساعة أشراط تتبع على املؤمن القيامة حيرص يوم أو بغتة الدنيا يف الغاشية إتيان إمكان بيان .املااجئ لعاجلوالعقاب ا

 .1/898 ،مرجع سابق ،معلقاً. نصر واهلاليل اهلل برمحة ورجاؤه ،اهلل نابضاً  بذكر
 .7/2208 ،مرجع سابق ،حامت. ابن أيب 13/377 ،مرجع سابق ،.ابن جرير1/401 ،مرجع سابق ،( جماهد2)
 .7/2209 ،مرجع سابق ،.ابن أيب حامت16/291 ،مرجع سابق ،.ابن جرير1/329 ،مرجع سابق ،( عبدالرزا 3)
ياناً ِإذا جاء ه  4) : غ ِشي ه  يـ غمش اه  ِغشم ء  ِإذا الب س ه. وغ ِشي  املرأ ة إِ  ،( يـ ق ال  ذا جام عها. وغ ِشي  وغ شَّاه  تـ غمِشيًة ِإذا غ طَّاه. وغ ِشي  الشَّيم

 .15/127 ،مرجع سابق ،ع ل يمِه:     أ غمِمي  ع ل يمِه. ابن منظور
 .بزيادة" مين به" ولعل هذا األصوب لتمام املعىن.13/378 ،مرجع سابق ،( كذا يف األصل: "مين" .نص ابن جرير5)

 .13/379 ،مرجع سابق ،( ابن جرير6)
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أي: وما أرسلنا يا حممد من قبل   {ن ا ِمنم قـ بمِل   ِإالَّ رِج ااًل ن وِحي إِل يمِهمم و م ا أ رمس لم } وقوله تعالى: 

ِمنم }آياتنا بالدعاء إىل طاعتنا، وإفراد العبادة لنا  {ن وِحي إِل يمِهمم }إال رجااًل، ال نساًء وال مالئكة، 

ِل المق ر ى يقول تعاىل ذكره:  {ي ِسري وا أ فـ ل مم } ،(1)يعين: من أهل األمصار، دون أهل البوادي {أ هم
الذين يكذبون  يا حممد وجيحدون نبوَّت ، وينكرون ما جئتهم به من -ر هؤالء املشركونأفلم يسِ 

توحيد اهلل وإخالص العبادة والطاعة له يف األرض، فينظروا كيف كان عاقبة األمم الذين كانوا من 
كهم هبا، وننج رسلنا وأتباعهم، فيتاكروا يف ذل  قبلهم إذ كذبوا رس لنا أمل حِتل  هبم عقوبتنا، فنهل

يـمر  }عن ابن جريج، وقوله:  يحنو ما رو ( 2)ويعتربوا  يقول تعاىل ذكره: هذا ِفعمل نا  {و ل د ار  اآلم ِخر ِة خ 
وترك ذكر ما ذكرنا اكتااًء بداللة  ،وما يف الدار اآلخرة هلم خري ،(3)يف الدنيا بأهل واليتنا وطاعتنا

يـمر  لِلَِّذين  اتَـّق وماو  : }قوله ار  اآلم ِخر ِة خ  واملعىن لدار الكرة  {اآلم ِخر ةِ }، وأضيات "الدار" إىل {ل د 

يـمر  لِلَِّذين  }اآلخرة، كما قيل: صالة األوىل أي: صالة الاريضة األوىل، فاملعىن:  ار  اآلم ِخر ِة خ  و ل د 

: أضيات الدار إىل اآلخرة وهي اآلخرة الختالف اهلل بأداء فرائضه واجتناب معاصيه، وقيل{ اتَـّق وما

ا هل  و  ح قُّ المي ِقنيِ }لاظيهما، كما قال:   : (6)وينشد (5)وكما تقول:  أتيت  عام األوَّل  ( 4) {ِإنَّ ه ذ 

                                                           

 ،قومه جنس من بشراً  الرسول يكون أن اهلل سنة جرت ،النساء يف وليس الرجال خصوصيات من الرسالة أن : بيانفائدة( 1)
 وخشونة من جااء البوادي أهل يف ملا البادية أهل من يكونون ال الزائل الرسل الدنيا عرض على الدائم اجلنة نعيم يؤثر العاقل

 .1/906 ،مرجع سابق ،نصر واهلاليل .طبع
 .13/380 ،مرجع سابق ،( ابن جرير2)
 .13/381 ،مرجع سابق ،( ابن جرير3)
 .95اآلية:  ،( سورة الواقعة4)
 .2/477 ،مرجع سابق ،. ابن اجلوزي13/381 ،مرجع سابق ،( ابن جرير5)
 2/56( قال الشيخ شاكر تعليقًا على الطربي مل أعرف قائله والبيتان بال نسبة يف التااسري التالية. الاراء،مرجع سابق،6)

ولد العريب لغري العربية. و" أقوت الدار": أقارت وخلت من سكاهنا.  ،.و"اهلجني"13/381 ،مرجع سابق ،ظارالسمعاين أبو امل
فمدح فقعًسا وذم قومه خلذالهنم إياه. فهو يقول له: لو  ،كان هجيًنا ،أن قائله يقوله يف رجل من بين عبس ،وظاهر هذا الشعر
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ــين  ***  أََتْمــَدُح فـَْقَعًســا َوتَــُذمُّ َعْبًســـــــــــا ــْن َهج   َأال للـــه  أُمُّــَك م 

يَـاُر َعْبس  ( 1)ْو َأْقــَوْت َولَــ  ع ْرفَــاَن الَيق يــــن   (2)َعــَرْفَت الــذُّلَّ  *** عليك د 

وقيل اإلضافة على حذف املضاف، وإقامة املضاف إليه مقامه، والتقدير:  ،(4)يقيًنا (3)يعين: عرفانًا له 
عما يوجبه  البيان آلياتولدار الكرة اآلخرة، وحذفت الكرة وأقيمت اآلخرة مقامها. وقد تضمنت ا

حال الداعي إىل احلق من إسقاط األجر على د عائه ليخلص جزاؤه على ربه وال ميتنع من اإلجابة 
صاحبه وذمه  (5)للعزم الذي يلزم به، والبيان عما يوجبه اإلعراض عن االعتبار باآليات من خبس

هل من اإلشراك يف عبادة اهلل على ما فيه بتاريطه فيما عليه مما يلزمه النظر فيه، والبيان عما يوجبه اجل
من تضييع حق نعمة اهلل بإهضامها يف جعل موضعها من العبادة لغري اهلل عز وجل، والبيان عما 
يوجبه حال املتهال  يف الكار: من الوعيد بعذاب يغشى ال ميكن دفعه، وال يتوجه لصاحبه اخلالص 

من البصرية يف الدين مع دعائه إىل الطريق املستقيم  منه، والبيان عما يوجبه حال الداعي إىل اهلل
الذي يؤدي إىل اخللود يف النعيم، والبيان عما يوجبه االعتبار باألمم املاضية فيما أبقوا من اآلثار مما 

 عليهم السالم فيما دعوا إليه من اعتقاد احلق والعمل به. -يقتضي االنزجار عن خمالاة الرسل

:القوُل في الوقف  والت   مام 

                                                                                                                                                                                     

فيمن قال هذين  ت.واجتهد16/295 ،مرجع سابق ،انًا يقيًنا. ابن جريرلعرفت الذل عرف ،فارقت عبس مكاهنا وأفردت  فيه
 فاهلل املستعان. -فلم أعرف قائلهما ،البيتني

 .14/245 ،مرجع سابق ،رت وخلت من أهلها.ابن منظوراق( يقال: أقوت الدار إقواء: إذا أ1)
 هنما يف املراجع السابقة.( يف )د( "الدار". واهلل أعلم األثبت يف األصل الستقامة املعىن ولثبو 2)

 ( يف )د( سقط "له".والصواب ثبوهتا الستقامة املعين واهلل أعلم. 3)

 .16/295 ،مرجع سابق ،( ابن جرير4)
( خبس: البخس: النقص. خبسه حقه يبخسه خبسا إذا نقصه؛ وامرأة باخس وباخسة. ويف املثل يف الرجل حتسبه مغاال وهو ذو 5)

مرجع  ،وال تبخسوا الناس. ال تظلموهم. ابن منظور ،باخس أو باخسة؛ أبو العباس: باخس مبعىن ظامل نكراء: حتسبها محقاء وهي
 .6/24 ،سابق
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ر  لِلمع ال ِمني  }    رِك ون  } ،(2)كاف  {م عمِرض ون  }و ،(1)حسن {ِإالَّ ِذكم   {و ه مم م شم

                                                           

المقصد لتلخيص ما في  ،. قال: تام األنصاري331ص ،مرجع سابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،( قال: كاف الداين1)
 .197ص ،بقمرجع سا ،كاف عند األمشوين  197ص ،مرجع سابق ،المرشد

املرجع  ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،. قال: تام األنصاري336ص  ،مرجع سابق ،القطع واالئتناف ،( النحاس2)
 املرجع السابق. ،األمشوين ،السابق. قال: كاف وقيل: تام
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ع ر ون  }وكذا  ،(1)حسن عند األخاش وأيب  (3)متام {س ِبيِلي أ دمع و ِإىل  اللَّهِ } ،(2) {و ه مم ال  ي شم

رِِكني  }حامت، وقال غريمها:   .(5)كاف  {أ ف ال  تـ عمِقل ون  } ،(4)متام {و م ا أ ن ا ِمن  المم شم

 وقولُُه عزَّ وجلَّ: 

ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ژ     

ې ې ى ى      ائ ائ ەئ       ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ             ۈئ 

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ    ی ی ی ی جئ حئ     

 ژمئ ىئ  

وهو {ِإذ ا}جواب  {ج اء ه مم ن صمر ن ا} ظرف فيه مبعىن الشرط، و{ِإذ ا}غاية، و {ح ىتَّ }      

  {ك ِذبوا}بوقوع الظن عليها، ويقرأ {أ نَـّه مم }، وفتحت {ِإذ ا}العامل يف

                                                           

ص  ،ابقمرجع س ،. كاف عند األمشوين197ص ،مرجع سابق ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،( قال: تام األنصاري1)
198. 
 املرجع السابق. ،املرجع السابق. األمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،( األنصاري2)

المكتفى في الوقف  ،.كاف عند الداين336 ص سابق، مرجع ،القطع واالئتناف ،( قال النحاس: متام عند األخاش3)
المقصد لتلخيص ما  ،. حسن عند األنصاري2/728مرجع سابق  ،. وهو ترجيح لرأي األنباري331ص ،مرجع سابق ،واالبتدا

 املرجع السابق. ،املرجع السابق. وكذا األمشوين ،في المرشد

. 332ص ،مرجع سابق ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجع السابق. قال: كاف الداين ،القطع واالئتناف ،( النحاس4)
 املرجع السابق. ،. األمشوين198ص  ،مرجع سابق ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري

 املرجع ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،. قال: أمت " الداين337ص  ،مرجع سابق ،القطع واالئتناف ،( قال: متام النحاس5)
 املرجع السابق. ،املرجع السابق. تام عند األمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،األنصاري .السابق
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فمن قرأ بالتشديد: أراد كذهبم قومهم، ومن قرأ بالتخايف: أرادوا  ،(2)وك ذ بوا بالتشديد ،(1)بالتخايف

: (3)قرأ فننجي بنوننيالااء جواب النصر بعذاب املكذبني، وي {فـ ن جِّي  }أهنم أخلاوا ما وعدوا به، 

بنون واحدة: على أنه فعل ماٍض ما مل يسم فاعله، ومن  {فـَُنجِّيَ }على أنه فعل مستقبل، ويقرأ 

 {م نم }مبعىن الذي، ومن جعله ماضيا رفع  {م نم } به، و {م نم }جعله فعال مستقبال نصب 

رِِمني  }معطوف {و ال  يـ ر دُّ ب أمس ن ا}به،  ل ق دم  }، {يـ ر دُّ }متعلقة بـ {ع نِ }، {ع ِن المق ومِم المم جم

اخلرب  {يف ق ص ِصِهمم }، {ك ان  }اسم  {ِعبـمر ة  }الالم الم توكيد، و {ك ان  يف ق ص ِصِهمم ِعبـمر ة  

 {ِعبـمر ة  }ألن  {ك ان  }و وذكر ،إىل يوسف وإخوته (4)متعلق مبعىن االستقرار، واهلاء وامليم يرجعان

م ا ك ان  }خاض بإضافة أ ويل إليهم،  {األم لمب ابِ }{ِعبـمر ة  } بـمتعلق  {أِل ويل }مبعىن االعتبار، 

تـ ر ى ِديثًا يـ ام ِديثًا}ناي، و {م ا}{ح  ، وامسها مضمر فيها، والضمري كناية {ك ان  }خرب {ح 

يمهِ } عن القرآن، أي: ما كان هذا القرآن حديثا يارتى، ِديق  الَِّذي بـ نيم  ي د   {ل ِكنم }{و ل ِكنم ت صم

لداللة الكالم عليها فالتقدير: ولكن كان القرآن  {ل ِكنم }بعد  (5)مضمر د، وكانحرف توكي

يمهِ } ِديق  الَِّذي بـ نيم  ي د  ِديق  الَِّذي بـ نيم  }واهلاء يف يديه عائدة على القرآن أي كان  {ت صم ت صم

                                                           

 ،ت: حممد غوث الندوي التبصرة، ،. القيسي352ص ،مرجع سابق ،ابن جماهد ،ومحزة. ينظر ،والكسائي ،( قراءة عاصم1)
 .5/355 ،مرجع سابق ،.أبو حيان3/132 ،مرجع سابق ،. الزجاج330 ،م(1982-ه1402 ،)اهلند: الدار السلاية ،2ط
مرجع  ،. الزجاج351ص ،مرجع سابق ،اهدوابن عامر. ابن جم ،ونافع وأيب عمرو ،( يف )د( سقط "بالتشديد". قراءة ابن كثري2)

 .3/132 ،سابق
 .2/347 ،مرجع سابق ،إعراب القرآن .النَّحَّاس،2/56( الاراء، مرجع سابق،3)
 ( يف )د( "راجعان". اللاظان يايدان املعىن الواحد.4)

 ،مرجع سابق ،التبيان في إعراب القرآن ،. العكربي1/346 ،مرجع سابق ،عراب القرآنمشكل إ ،( القيسي5)
 .3/133 ،مرجع سابق ،.الزجاج2/675
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يمهِ   ،(1)ند اهللمن الكتب: التوراة واإلجنيل والزبور يصد  ذل  كله ويشهد أن مجيعه حق من ع {ي د 

ءٍ } ِديق  }عطف على  {و تـ امِصيل  ك لِّ ش يم و تـ امِصيل   }عطف على  {و ه ًدى و ر محم ةً }، {ت صم

ءٍ   الالم متعلقة برمحة.{لِق ومٍم يـ ؤمِمن ون  }، {ك لِّ ش يم

 القوُل في القراءة :

والتشديد: على أن  ،(2)ديدبالتخايف، الباقون بالتش {و ظ نُّوا أ نَـّه مم ق دم ك ِذب وا}قرأ أهل الكوفة    

تـ يمئ س  }معطوف على-اهلل عليهم صلوات-الظن للرسل ، {أ نَـّه مم }والضمري يف  {اسم

راجع إليهم، والظن حيتمل اليقني أي: ملا استيئسوا من إميان قومهم أيقنوا أن قومهم  {ج اء ه مم }و
من من قومهم آوا أن من أي: ظن (3)جاءنا بهقد كذبوهم جاءهم نصرنا، وجيوز أن يكون الظن على 

: أن الضمري امأحدهملا حلقهم من البالء واالمتحان. والتخايف فيه وجهان أيضا:  ،(4)قد كذبوهم
يف ظنوا للقوم، والتقدير: حىت إذا استيئس الرسل من إميان قومهم وظن قومهم أن الرسل قد كذبوا 

 ،، للقوم{ك ِذب وا}و، {ه مم أ نَـّ }، و{ظ نُّوا}: أن يكون الضمري يف والثانيفيما وعدوا، 
والتقدير: حىت إذا استيئس الرسل من إميان قومهم، وظن قومهم أهنم قد كذبوا أي: كذبتهم الرسل. 

الباقون: بنونني،  ديد اجليم وفتح الياءوتش بنون واحدة {فـ ن جِّي  م نم ن ش اء  }وابن عامر:( 5)قرأ عاصم

                                                           

صلى اهلل عليه  وليس كالمًا خمتلقًا من عند الرسول ،عنده املؤمن احلق هو الذي يعتقد بأن القرآن كالم اهلل منزل من: فائدة (1)
 .1/942 ،مرجع سابق ،.نصر واهلاليلفال يشقون وال يتعذبون ،وأنه حيمل الرمحة واهلداية للمؤمنني ،وسلم
 . 351. ابن جماهد،مرجع سابق،ص1/234 ،مرجع سابق ،تأويل مشكل القرآن ،. ابن قتيبة2/56( الاراء، مرجع سابق،2)

 .6/564والسمني، . 336/ 6 وابن حيان،. 287/ 3 ،عطية ابنلثبوته يف  " والصواب "بابه"به جاءناكذا باألصل"( 3)
 .16/308 ،مرجع سابق ،. ابن جرير1/329 ،مرجع سابق ،( عبدالرزا 4)
ووفاته  ،من أهل الكوفة ،السبعة، تابعي أحد القراء ،ه( 127أبو بكر، )ت:  ،( عاصم بن أيب النجود هبدلة الكويف األسدي5)

 .. 346/ 1،مرجع سابق ،غاية النهاية في طبقات القراء. ابن اجلزري، 1/483،مرجع سابق فيها. ابن سعد،
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اسم ما مل  {م نم }ض من جنى ينجي مل يسم فاعله وفالتشديد: على أنه فعل ما ،(1)والياء ساكنة

 {م نم }أخرب اهلل تعاىل عن ناسه، و (2)يسم فاعله، والتخايف: على أنه فعل مستقبل من جنا ينجوا
 يف موضع نصب، وكتبت بنون واحدة خلاائها يف اللاظ. 

 القوُل في المعنى والتفسير :

ِل المق ر ى و م ا أ رمس لمن ا ِمنم }املعىن واهلل أعلم:     ال مالئكة وال  {قـ بمِل   ِإالَّ رِج ااًل ن وِحي إِل يمِهمم ِمنم أ هم

ح ىتَّ ِإذ ا }وال نساء، فدعوا من أرسلناهم إليه فكذبوهم، وردوا ما أتوهم به من عند اهلل،  ناً أغوا

تـ يمئ س   اسم
فيما أتوهم به من عند  ويصدِّقوهم  ،الذين أرسلناهم إليهم منهم أن يؤمنوا باهلل {الرُّس ل   ( 3)

وظن الذين أرسلناهم إليهم من األمم املكذِّبة: أن الرسل الذين أرسلناهم قد كذبوهم فيما كانوا   ،اهلل

 ( 4)قال ذل  ابن عباس{ج اء ه مم ن صمر ن ا}من و عده إياهم نصر هم عليهم،  ،أخربوهم عن اهلل

                                                           

. ابن زجنلة، مرجع 1/350 ،، مرجع سابقالمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها( ابن جين، 1)
 ،،)مكة املكرمة: مكتبة املنارة1ط ،،ت: عبد املهيمن طحاناألحرف السبعة للقرآن. الداين، 366 ،367 ،1/368سابق،
 .1/122مرجع سابق،  ،جامع البيان في القراءات السبعاين،. الد50 ،1/130 ،مرجع سابق ،هـ(1408

( كذا يف األصل"ينجوا"بزيادة ألف بعد الواو خبالف الرسم اإلمالئي احلديث. وجنا فالن ينجو إذا أحدث ذنبا أو غري ذل . 2)
واالسم  ،وكذل  ناجيته ،ساررته يقال: جنوته جنوا أي ،وجناه جنوا وجنوى: ساره. والنجوى والنجي: السر. والنجو: السر بني اثنني

 .)فصل النون(.15/308،مرجع سابق،ابن منظور ،النجوى

ت ه ،( أ يس  ي أي س  3) ت ه ،وآي سم  ،و ك ان  يِف األ صمل اإليي اس ِبو زمن اإليع اس.و يـ ق ال: استيمأ س مب عمىن ي ِئس ،و ه و  الي أمس واإلياس ،أ ي: أيأ سم
مرجع  ،اللغة ،هتذيب ،األزهري ،ِبال  مهز ،ر أ  ي ئس.و قد ر و ى بعض هم ع ن ابمن ك ثري أن ه قـ ر أ : }و ال  تاي س وا{و المق رمآن ن زل بل غة من قـ  

. أ ِيسمت  ِمنمه  آي س  ي أمسًا ل غ ة  يِف 4/216 ،مرجع سابق ،جمهرة أشعار العرب ،أي قـ ن ط . اخلطاب ،. ي ِئس منه13/97 ،سابق
 .6/19 ،مرجع سابق ،ابن منظور ،و م صمد ر مه  ا و اِحد   ،س  ي أمساً ي ِئسمت  ِمنمه  أ يمأ  

 سنة : بيانفائدة. 5/412 ،مرجع سابق ،.سعيد بن منصور1/148 ،مرجع سابق ،. الثوري402ص  ،مرجع سابق ،( جماهد4)

 تسمية ويذل أعداءه. يصح ز أولياءهفيع  اهلل نصر يأيت مث ،والتمحيص من اإلعداد زيادة املؤمنني وعباده رسله على النصر يف اهلل

من  اهلل وينجي ،له مرد فال املوعود اهلل عذاب ينزل عندما ،املوت قبل منها تاب إال من تغتار ال جرمية الشرك ألن باجملرم املشرك
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ومعىن اآلية: حىت إذا  ،(3)بد اهلل بن مسعودوع ( 2)والضحاك ( 1)وجماهد وابن زيد  وسعيد بن جبري

، {ج اء ه مم ن صمر ن ا}استيئس الرسل من أن يصدقهم قومهم وظن الرسل أن قومهم قد كذبوهم، 
من من قومهم مل يصمد قوا يف إمياهنم آفالظن على بابه، وجيوز أن يكون الظن يراد به اليقني، ألن من 

هذا املعىن مؤول أي: ظن قومهم أن  قالومن خاف كذبوا  ملا حلقهم منهم من البالء واالمتحان،

أي:  {فـ ن جِّي  } وقوله تعالى:. (4)الرسل قد كذبوا فيما وعدوا به أو تيقنوا حىت جاءهم النصر

                                                                                                                                                                                     

 للعقائد اإلفساد وهو ،باإلجرام األوان التنديد فوات قبل احملتوم اهلل عذاب من لينجو اإلميان إىل يسارع يشاء فالعاقل من عذابه

 .1/911 ،مرجع سابق ،واألحكام. نصر واهلاليل والشرائع واألخال 
 .7/2212 ،مرجع سابق ،( ابن أيب حامت1)
 .5/355 ،مرجع سابق ،( أبو حيان2)
 . 1/329 ،مرجع سابق ،. عبدالرزا 5/413 ،مرجع سابق ،( سعيد بن منصور3)

 ،1ط ،ت: ميكلوش موراين تفسير القرآن من الجامع ،هـ(197ملري القرشي)ت: أبو حممد عبد اهلل بن مسلم ا ،( ابن وهب4)
 .7/2211 ،مرجع سابق ،. ابن أيب حامت3/132 ،مرجع سابق ،.الزجاج1/27 ،(م2003 ،)بريوت: دار الغرب اإلسالمي

ب وام{ قرأ الكوفيون  ثقيل. فأمَّا قراءة  التخايف فاضطربت بالتخايف والباقون بالت»}ك ِذبوا { « قال السَّمني: قوله تعاىل: }ك ذِّ
معاذ  اللَّه مل يكِن الرسل  لِت ظ نُّ ذل  برهبا "وهذا ينبغي أن ال « ور وي إنكارها عن عائشة رضي اهلل عنها قالت:  ،أقوال  الناِس فيها

عائد  على املرمس ل إليهم لتقدُّمهم »وظنُّوا « أجود ها: أن الضمري  يف ،ي ِصحَّ عنها لتوات ِر هذه القراءة"وقد و جَّهها الناس  بأربعة أوجه
تدعي م رمس اًل إليه. والضمري يف ،109اآلية:  ،يف قوله: }ك يمف  ك ان  ع اِقب ة  الذين ِمن قـ بمِلِهمم{ سورة يوسف أهنم « وألن الرسل  ت سم

 أي: كذَّهبم م نم أ رمِسلوا إليه بالوحي وبنصرهم عليهم. ،أي: وظنَّ املرمس ل إليهم أنَّ الرس ل  قد ك ِذبوا ،عائد على الرسل»ك ِذبوا « و»
تـ يمئ سوا{ من النصر }وظنُّوا أهنم قد  « الثاين: أنَّ الضمائر  الثالثة  عائدة على الرسل. قال الزخمشري يف تقرير هذا الوجه }حىت إذا اسم

ثـ تمهم أهنم يـ نمص رون أو رجاؤ   ،ك ِذبوا{ م أناس هم حني ح دَّ واملعىن: أن مدَّة  ،هم لقوهلم رجاء  صاد  ورجاء  كاذبأي: ك ذَّهب 
وا أالَّ ن صمر   ،حىت استشعروا الق نوط ،وانتظار  النصر من اللَّه وتأميل ه قد تطاولت عليهم ومتاد تم  ،التكذيب والعداوِة من الكاار وتـ و مهَّ
وجعل الظنَّ مبعىن التوهم فأخرجه عن  ،وإمَّا رجاؤ هم ،ناس همانتهى/فقد جعل الااعل  املقدر: إمَّا أ»هلم يف الدنيا فجاءهم ن صمر نا 

 وعن جمازه وهو استعمال ه يف املتـ يـ قَّن. ،معناه األصلي وهو تـ ر جُّح  أحِد الطرفني
 ،بن جبريوإىل هذا حنا ابن عباس وابن مسعود وا ،والظنُّ على بابه من الرتجيح ،الثالث: أنَّ الضمائر  كلَّها أيضاً عائدة على الرسل

وحاشى  ،وهذا ينبغي أالَّ ي ِصحَّ عن هؤالء فإهنا عبارة غليظة على األنبياء عليهم السالم ،قالوا: والرسل ب ش ر  ف ض ع اوا وساء  ظ نُّهم
 وأعظموا أن تـ نمس ب  األنبياء إىل شيء ِمن ذل . ،ولذل  ر دَّتم عائشة ومجاعة  كثرية هذا التأويل   ،األنبياء من ذل 
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ِجس يف القلب ِمنم شبه الوسوسة وحديث الناس »لزخمشري: قال ا إن ص حَّ هذا عن ابن عباس فقد أراد بالظنِّ ما خي مِطر بالبال ويـ هم
فما بال  رسِل اللَّه  ،وأمَّا الظنُّ الذي هو ترجيح  أحِد اجلائزين على اآلخر فغري جائز على رجٍل من املسلمني ،على ما عليه البشرية

فإنَّ الوسوسة من الشيطان وهم م عمصومون  ،قلت: وال جيوز أيضًا أن يقال: خ ط ر بباهلم شبه  الوسوسة« ف  برهبم؟الذين هم أعر 
 منه.

إنم ذهب ذاهب إىل أن املعىن: ظنَّ الرسل  الذين وعد اللَّه أمم  هم على لساهنم قد ك ِذبوا فيه فقد أتى عظيماً »وقال الاارسي أيضا: 
وكذل  م نم زعم أنَّ ابن  عباس ذهب إىل أن الرسل قد ض ع اوا  ،س ب  مثل ه" إىل األنبياء وال إىل صاحلي عباِد اللَّه"ال جيوز  أ نم يـ نم 

لاوا ِلم اتِِه{ وقد روي عن ابن عباس أيضًا أنه قال: معناه  ،فظنوا أهنم قد أ خم خي مِلف  المِميع اد { و}ال  م ب دِّل  ِلك  ألن اللَّه تعاىل: }ال 
لاوا ما وعدهم اللَّه به من النصر وقال: كانوا بشرًا وتال قوله تعاىل: }و ز لمزِل وام حىت يـ ق  وظنُّ  ول  وا حني ض ع اوا وغ لبوا أهنم قد أ خم

{ سورة البقرة  .214اآلية:  ،الرسول 
قد ك ذبوهم فيما ادَّعوه من النبوَّة وفيما يـ ومِعدون  أي: وظ نَّ املرمس ل  إليهم أنَّ الرسل   ،الرابع: أن الضمائر كلَّها تـ رمِجع  إىل املرس ل إليهم

وهذا هو املشهور من تأويل ابن عباس وابن مسعود وابن جبري وجماهد قالوا: وال جيوز ع ومد   ،به م نم مل يؤمنم هبم من العقاب قبل  
كى أن ابن جبري حني س ِئل عنها قال: نعم إذا استيئس  الرسل من قومهم أن  الضمائر على الرسل ألهنم م عمصومون. وحي 

بوهم ،ي ص دِّقوهم لو ر ح لمت  يف هذه إىل اليمن كان »فقال الضحاك بن مزاحم وكان حاِضراً: « وظنَّ املرمس ل  إليهم أنَّ الرسل  قد ك ذ 
د ك ذَّهبم أمم هم فيما جاؤوا به أي: وظنَّ الرسل  أهنم ق ،وأمَّا قراءة  التشديِد فواضحة وهو أن تعود  الضمائر  كلها على الرسل«. قليالً 

أهنا قالت: هم أتباع  األنبياِء الذي آمنوا هبم وص دَّقوا طال عليهم البالء  »عن عائشة:  صحيح البخاريويف  ،لطول البالِء عليهم
وهم جاءهم ن صمر  اللَِّه عند وظنَّتم الرسل  أن قوم هم قد ك ذَّب ،واستأخر عنهم النصر  حىت إذا استيئس الرسل  ممَّن كذَّهبم ِمنم قومهم

وأن يكون  مبعىن اليقني وأن يكون  مبعىن التوهُّم  ،والظنُّ هنا جيوز أن يكون على بابه ،قلت: وهبذا يـ تَّحد معىن القراءتني«. ذل 
 حسبما تقدَّم.

بوا»وقرأ ابن عباس والضحاك وجماهد  }ظنُّوا{ عائد على األمم ويف  والضمري على هذه القراءة يف ،بالتخايف مبنيًا للااعل« ك ذ 
 ،أي: ظنَّ املرمس ل  إليهم أنَّ الرسل  قد ك ذ بوهم فيما وعدوهم به من النصر أو من العقاب ،}أ نَـّه مم ق دم ك ِذب وام{ عائد  على الرسل

بـ تمهم  ،على الرسل ويف }أ نَـّه مم ق دم ك ِذب وام{ على املرمس ل "إليهم"« ظنُّوا»وجيوز أن يعود  الضمري  يف  أي: وظنَّ الرسل  أن األمم  ك ذ 
م يؤمنون به بالتخايف على البناء للااعل على: »ك ذ بوا « وقرأ جماهد»والظنُّ هنا مبعىن اليقني واضح. ،فيما وعدوهم به ِمنم أهنَّ

بوا فيما ح دَّثوا به قومهم من النُّصمرة: إمَّا على تأويل ابن عباس مَّا على أنَّ قومهم إذا مل يـ ر وا ملوعدهم وإ ،وظنَّ الرسل  أهنم قد ك ذ 
بـمت مونا فيكونون كاذبني عند قومهم أو: وظنَّ املرمس ل  إليهم أن الرسل  قد ك ذ بوا. اهـ السمني  ،مرجع سابق ،أثرًا قالوا هلم: قد ك ذ 

 بتصرف....6/563-564-565-566
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و ال  يـ ر دُّ ب أمس ن ا ع ِن المق ومِم }، (1)فننجي الرسل ومن نشاء من عبادنا املؤمنني إذا جاء نصرنا

رِِمني   ومن عصاه   ،وأخربوهم أنه من أطاع اهلل جنا  ،  أن اهلل بـ ع ث الرسل، فدعوا قومهموذل {المم جم

ع ذِّب وغ و ى
بطشنا به من أهل الكار بنا  مثأي: عقوبتنا وبطشنا،  {و ال  يـ ر دُّ ب أمس ن ا}: وقولُهُ  (.2)

 وخالاوا رسله. ،وعن القوم الذين أجرموا، فكاروا باهلل

تـ ر ىل ق دم ك  } وقوله تعالى:  ِديثًا يـ ام أي: لقد كان  {ان  يف ق ص ِصِهمم ِعبـمر ة  أِل ويل األم لمب اِب م ا ك ان  ح 
وموعظة يت عظون هبا، وذل  أن اهلل   ،يف قصص يوسف وإخوته عربة ألهل احلجى والعقل يعتربون هبا

  ،مل كه مصر  ،الطويلجل ثناؤه بعد أن ألقي يوسف يف اجلب  مث بِيع بـ يمع العبيد وبعد اإلسار واحلبس 
وجاء هبم ، وأعاله على من بغاه سوى إخوته، ومجع بينه وبني والديه وإخوته  ،ومك ن له يف األرض

يف قصصهم عربة  لو   ،إليه من الشُّق ة البعيدة، يقال للمشركني من قريش: لقد كان لكم أيها القوم
عليه أن ياعل مثله مبحمد صلى اهلل عليه ال يتعذَّر   ،اعتربمت به، أن الذي فعل ذل  بيوسف وإخوته

  ،ويؤيده باألتباع واألصحاب  ،وميكن له يف البالد  ،مث يظهره عليكم  ،فيخرجه من بني أظه رِكم  ،(3)
يقول: لقد كان يف قصصهم عربة ليوسف وإخوته، ور دُّ العربة إىل  ( 4)كان جماهدو  ،وإن مرَّت به شدائد

ِديثًا } وقوله تعالى:. (5)صلى اهلل عليه-خبار عن نبيناقريش أومىل: ألنه ع ِقيب اإل م ا ك ان  ح 

تـ ر ى حديثًا خيتلق ويـ ت كذَّب ويـ ت خ رَّص، ولكنه تصديق الذي بني يديه من   أي: ما كان هذا القرآن{يـ ام

                                                           

 الناسية اخلصائص إبراز إىل بوضوح وهتدف ،ة والسلوكياتالرتبي أساليب من فنونًا شىت تتضمن عليه السالم يوسف ( قصة1)

 يتخلى ال وكيف ،واحملن الضيق يف-وجل عز-اهلل إىل اللجوء مثرة ،جين سهل أسلوب يف لنا وتشرح ،الناس املختارة من للصاوة

 األرض له يف وميكن ،حوله نم الظالم شدة مع الطريق له ويضيء ،فيه يتورط مما وينقذه ،السوء عنه فيصرف  إليه يلتجأ عمن اهلل

 .1/944 ،مرجع سابق ،نصر واهلاليل .يشاء.  وفيها جواز استعمال احليلة يف التوصل إىل األمر املباح حيث منها يتبوأ
 .2213-7/2212 ،مرجع سابق ،ابن أيب حامت .16/312 ،مرجع سابق ،( ابن جرير2)
 لم" لورود النص واهلل أعلم.(كذا يف )د(. وىف األصل: بدون "وسلم " واملشهور "وس3)

 . 7/2213 ،مرجع سابق ،( ابن أيب حامت4)

 .( كذا ىف األصل ويف )د( بدون "وسلم " واملشهور "وسلم" لورود النص به5)
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هد كتب اهلل عز وجل اليت أنـزهلا قبله على أنبيائه، كالتوراة واإلجنيل والزبور، يصدِّ  ذل  كله. ويش

ءٍ }: وقولُهُ . (1)عليه أن  مجيعه من عند اهلل تاصيل كلما بالعباد إليه حاجة : أي {و تـ امِصيل  ك لِّ ش يم

أي: هو  {و ه ًدى و ر محم ًة لِق ومٍم يـ ؤمِمن ون  }وطاعته ومعصيته   ،وحالله وحرامه  ،من بيان أمر اهلل وهنيه

ملن  {و ر محم ةً }اتبعه اهتدى به من ضاللته  إذا  ،بيان أمره، ورشاد من جهل سبيل احلق فعمي عنه
واخللود  يف النعيم   ،تهم عقابه، ويورِّثه يف اآلخرة جناآمن به وعمل مبا فيه، ينقذه من سخط اهلل وألي

 (2)يصدِّقون بالقرآن فيعملون مبا فيه من أمره وينتهون عما فيه من هني: أي {لِق ومٍم يـ ؤمِمن ون  }املقيم 
تان: البيان عما يوجبه بلوغ احلد يف الناس من فالح أحد من القوم من أخذهم وقد تضمنت اآلي

من بإميانه وفوزه بطاعته، والبيان عما يوجبه االعتبار بأخبار آبعذاب االستئصال يف الدنيا مع جناة من 
املاضني من اهلداية إىل احلق، وسلوك طريق الرشد الذي يؤدي صاحبه إىل أجل حال يف أخلص 

  إنعام.
:  القوُل في الوقف  والتمام 

رِِمني  } ،(3)صاحل {فـ ن جِّي  م نم ن ش اء  }     . (5)وآخر السورة متام ،(4)حسن {ع ِن المق ومِم المم جم

                                                           

 .7/2213ابن أيب حامت، مرجع سابق، . 16/314 ،مرجع سابق ،( ابن جرير1)
 والواجبات واألمر بالطاعات ،والتحرمي التحليل من شيء كلل ماصل القرآن . فائدة: إن13/404 ،مرجع سابق ،( ابن جرير2)

 مماثلة املخلوقات عن وتنزهه ،والصاات باألمساء-وتعاىل تبارك-الرب عن واإلخبار ،واملكروهات احملرمات عن والنهي ،واملستحبات

 .1/942 ،مرجع سابق ،نصر واهلاليل .السداد إىل الضالل ومن ،الرشاد إىل الغي من قلوهبم به فتهدى 
. 332ص ،مرجع سابق ،املكتاى يف الوقف واالبتدا ،. قال: كاف الداين337ص ،مرجع سابق القطع واالئتناف، ،( النحاس3)

 .198ص  ،مرجع سابق ،. قال: كاف األمشوين198ص  ،مرجع سابق ،املقصد لتلخيص ما يف املرشد ،األنصاري ،قال: حسن
 ،.قال: تام األنصاريالسابق املرجع ،املكتاى يف الوقف واالبتدا ،سابق. قال: تام الدايناملرجع ال ،القطع واالئتناف ،( النحاس4)

 املرجع السابق. ،املرجع السابق. كاف عند األمشوين المقصد لتلخيص ما في المرشد،

 املرجع السابق. ،املرجع السابق. األمشوين ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،( األنصاري5)
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ومائة  ،(2) وألف وسبع مائة وست وسبعون (1)وعدد السورة سبعة آالف ومائة وستة وستون حرفا
 . (4)آية ال خالف يف عددها (3)وإحدى عشر

 

                                                           

 .2/510 ،مرجع سابق ،. اخلازن1/380 ،مرجع سابق ،ى( الاريوزآباد1)
( كذا بدون ذكر متييز العدد "كلمة" وكذل  يف"د" والظاهر سقوط "كلمة".لعله سقط من النساخ والصواب ثبوهتا الستقامة 2)

ت: مركز املخطوطات )الكوي ،1ط ،البيان يف عد  آي القرآن ت: غامن قدوري احلمد ،املعىن ولثبوهتا يف املصادر األخرى. الداين
 .1/167 ،م(1994-هـ1414 ،والرتاث

، مركبة كانت إن وتوافقه ماردة، كانت إذا املعدود ختالف العشرة كذا يف األصل ويف "د"  "عشرة"  وهو الصواب ألن( 3)
 .أعلم -تعاىل -ولعله سقط من الناسخ واهلل فالعشرة توافق "آية"

 .2/473 ،مرجع سابق ،( البغوي3)
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 امةاخل

 نتائج، ومقترحات. 

 إليها توصلت التي النتائج

 شهراً  وعشرين أربعة استغر  والذي وفضله، اهلل، بعون حققته الذي اجلزء هلذا دراسيت بعد
 : التالية النتائج إىل اهلل حبمد توصلت وشهرين،

 : وحياته المؤلف عصر عن إليها توصلت التي النتائج: أوال

 اهتم حيث علميا اإلسالمية الدولة عصور أزهى من احلويف اإلمام فيه عاش الذي العصر إن_ 1
 الدافع كان وإن  ،احلاكمي والرصد الشريف واألزهر واملساجد املدارس يف العلمية باحلركة الااطميون

 .الشيعي املذهب نشر هو عندهم هذا إىل

 .اعةواجلم السنة أهل من كان بل الشيعي باملذهب احل ويف اإلمام يتأثر مل_ 2

 .اهلجري الرابع القرن من الثاين النصف بداية يف احلويف اإلمام مولد تاريخ إن-3

 وحائال حياته، طيلة منيعا سدا وكان  وتاسريا، وحنوا، فقها، املصريني يف أثر احل ويف اإلمام إن_ 4
 .املصريني بني الشيعي املذهب بث دون

 إليه يرجع كبريا، مرجعا يكون لكي السابقون لاهأ ما خالصة هذا بكتابه وضع احل ويف اإلمام إن_ 5
 .واجملتهدون املبتدئون، العلم طالب

 أن على حرصت،فقهية أحكام وال -السالم عليه-يوسف سورة يف فقهية مسائل وجود ولعدم_ 6
 فإن ،"القرآن علوم يف الربهان" كتابه يف له حققوا الذين من الاقهي احل ويف اإلمام مذهب أعرف
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 أحد   جيزم مل الذي األندونيسي أزمان/ الدكتور أخي قبل من إليه توصلت مما وهذا لكي،ما مذهبه
 . مذهبه مبعرفة قبله

 : الكتاب عن إليها توصلت التي النتائج: ثانيا

 وهو األجالء العلماء قبل من امسه يف اختلف الذي احلويف كتاب السم تعاىل اهلل بعون توصلت-1
 والمنسوخ والناسخ والتفسير والقراءات واإلعراب الغريب نم القرآن علوم في البرهان"

 وهذا "والمتشابه والمحكم والتصريف واالشتقاق والتمام والوقف والتنزيل اآلي وعدد واألحكام
: فأقول بامسه جيزموا مل الكتاب من أجزاءً  حققوا فالذين عليها وقات اليت األجزاء على املكتوب هو
 اإلمام ومتيز املصحف، ترتيب على األخرى، تلو سورة كل تاسري يف ناملاسري منهج على سار إنه

 واملنسوخ، والناسخ واإلعراب، الغريب، من القرآن، علوم من جديد فن بإضافة سابقيه عن احلويف
 علوم من للتبعيض مبن يعين وكأنه....! من" القرآن علوم يف: "الكتاب صاحب قال ولذا وغريهم،
 وهذه القرآن، علوم من بعضا بنيَّ  ولكنه واكتاى، القرآن علوم يف: بقوله وانالعن يطلق ومل القرآن،
 .وأعلم أعلى تعاىل واهلل -قبلي أحد يثبتها مل -بظين– النتيجة

 أمجــــع بــــل احل ــــويف، اإلمــــام تــــأليف مــــن [القــــرآن علــــوم فــــي البرهــــان] كتــــاب أن أحــــد ينــــازع مل-2
 .تألياه من الكتاب هذا أن على له املرتمجون

 ومـــــن املعاصـــــر، وقتنـــــا حـــــىت اإلســـــالمي التـــــاريخ بدايـــــة منـــــذ نياملصـــــري قـــــراءة تـــــاريخ علـــــى وقاـــــت-3
ــــأن توصــــلت مثَّ  ــــة يقــــرأ كــــان احلــــويف اإلمــــام ب ــــافع عــــن ورش برواي  ذلــــ ، علــــى يــــدل وكتابــــه املــــدين، ن

 واهلل -قبلـــــي مـــــن الكتـــــاب مـــــن أجـــــزاءً  حققـــــوا الـــــذين البـــــاحثني مـــــن أحـــــد عليـــــه يقـــــف مل ممـــــا وهـــــذا
 . مأعل تعاىل

ـــــم ملمـــــاً  يكـــــن مل -بظـــــين– احلـــــويف اإلمـــــام أن إىل توصـــــلت -4  لـــــه ولكـــــن، الشـــــريف القـــــراءات بعل
 .أعلم تعاىل واهلل-النتيجة هبذه قبلي أحد   به يتوصل مامل وهذا مشاركة، فيه
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عاجل موضوعات خمتلاة يف القراءات، والوقف والتمام،  شامل، كتاب للح ويف الربهان كتاب أن-5
 راب، والتاسري، واملعىن.واللغة واإلع

 أظهر احل ويف اإلمام وأن ،واللغة النحو علوم من كبريا قدرا تضمن للح ويف الربهان كتاب أن-6
 .كتابه يف واللغوية النحوية، وبراعته حذقه،

 اجلزء يف النبوي باحلديث يستشهد ومل اللغوية، املسائل يف الكرمي بالقرآن احلويف اإلمام استشهد-7
 .هبما لالستشهاد مكثرا فكان العرب وكالم الشعر، وأما ه،حققت الذي

 .شافيا بيانا وبينها كبريا، اعتمادا النحوية العلل على اعتمد احل ويف اإلمام أن-8

 .واجملتهد املبتدئ منه يستايد حبيث القرآن إعراب يف كثريا فصل احل ويف اإلمام أن-9

 .البصريني ىلإ وميله ،املذهب بغدادي احل ويف اإلمام أن-10

 على االطالع جعل مما الواضح، والتنسيق اجليد، بالرتتيب املاسرين بني انارد احل ويف اإلمام أن-11
 يف عليها املعتمد األوىل الكتب من يعد األخرى، التاسري كتب وبني بينه باملقارنة وأنه سهال، كتابه
 .الان هذا

 الطربي، كتاسري ،مادته منها فاستقى ،عصره يف املصادر أهم على اعتمد احل ويف اإلمام أن-12
 .وغريهم ،قتيبة وابن ،والاراء ،حامت أيب ابن وتاسري ،للزجاج القرآن ومعاين ،للنحاس القرآن وإعراب

 اجلبلية، الصاة هبذه البشر لطبيعة ويصيب خيطئ، العلماء من غريه مثل مثله احل ويف اإلمام أن-13
 .حملها يف يهاعل نبهت مسائل عدة يف أخطأ وأنه

 .[القرآن علوم في البرهان] ،املبارك الكتاب هذا سوى ،احلويف لإلمام كتاب على أقف مل-14

 مسألة مثل ،فيها املختلف واملسائل ،واملعامالت ،واألخال  ،العقيدة يف ،باهلوامش فوائد مجعت-15
 الروايات ونقد ،-السالم هعلي-هآر  الذي والربهان -السالم عليه -يوسف   همِّ  وقضية الذبيح ؟ م ن
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 عليهم -األنبياء غري على والسالم الصالة جيوز وهل زائد ؟ حرف   القرآن يف هل ومسألة ،اإلسرائيلية
 .والاقهية النحوية املسائل من وغريها السالم؟ عليهم األنبياء على الصدقة جيوز وهل السالم؟

 .الدليل   أمكين ما الراجح   ورجحت   

 : وهلل احلمد واملنة وهي كالتايل-تائج اليت بظين أنه مل يقف عليها أحد قبليومما سبق أخلص الن

 والقراءات واإلعراب الغريب من" القرآن علوم في البرهان"الكتاب اسم أن 
 والتمام والوقف والتنزيل اآلي وعدد واألحكام والمنسوخ والناسخ والتفسير

 .والمتشابه والمحكم والتصريف واالشتقاق

  تقريباً  اهلجري الرابع القرن من الثاين النصف بداية يف ولد احلويف ماإلما أن. 

 قراءة مثَّ  ومن املعاصر، وقتنا إىل اإلسالمي التاريخ منذ مصر أهل قراءة تاريخ معرفة 
 .تعاىل اهلل رمحه-احلويف اإلمام شيخنا

 مشاركة فيه له ولكن، الشريف القراءات بعلم ملما يكن مل احلويف اإلمام أن. 

   املبارك املخطوط حتقيق خالل من العلمية واملسائل الاوائد، بعض وناقشت مجعت . 

 عما الواضح والتنسيق اجليد، بالرتتيب القدامى املاسرين بني انارد احل ويف اإلمام أن 
 . قبله

 

 

 المقترحات
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ء هذا املخطوط من األمهية مبكان، وهو مار  يف اجلامعات املختلاة اليت تصدت لتحقيق أجزا
 -منه، ومع هذا مل ير مطبوعا منه يف األسوا  املكتبية لإلفادة منه، فلذا أقرتح التايل:

 
أقرتح على اجلهات املعنية جبمع ما تار  منه يف اجلامعات املختلاة، وإعادة إخراجه يف عمل  -1

 واحد، لينتاع الناس به.

فايه  ،سة واطالعًا وحتقيقاً طلبة العلم، والباحثني إىل العناية بالتاسري، درا على عامةأقرتح  -2
 عامة العلوم.

املهتمني يف إحياء تراث أسالفنا املاسرين، وغريهم بأن ينقبوا، ويبحثوا  عامة علىأقرتح  -3
مؤلاات اإلمام احلويف املندثرة بالبحث يف املكتبات العاملية "اخلاصة باملخطوطات"  عنجادين 

زء املبارك من جامعة ليدن هبولندا احلصول على هذا اجليف وكما حدث معي، فلقد و فقت  
.  ،بعد جهد كبري  فلكل طارٍ  جميب 

أقرتح أن يطبع كل جزء أجيز، وحقق، بأن ينشر يف املكتبات العامة، حىت يسايد عامة  -4
طالب العلم من جهد كل جمتهد لينالوا األجر، والثواب، وحىت ال يندثر عمل الباحث كما 

 ان. فاهلل املستع -اندثرت كتب أسالفنا

 في الختام أقول: حللت بين فضيلتكم، وبين يدي حروف، وكلمات أبتغي بها وجه اهللو 
وجيهاتكم المباركة لإلفادة، فما كان فيها من كمال ت وأود، ثم رجائي أن تنال رضاكم، 

حمد هلل الذي بنعمته فمن اهلل تعالى، وما كان فيها من نقص، فمن نفسي والشيطان، وال
ت.تتم الصالحا
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 الفهارس العلمية
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 أوالً: فهرس اآليات القرآنية

الصفحةالسورةرقماآليةاآليةم

لَِكاْلِكَتاُبََلَرْيبَ آلم  1
َٰ
8البقرة1َذ

قِين1َالم)  2 8البقرة2(َذلَِكاْلِكَتاُبََلَرْيَبفِيِهُهًدىلِْلُمتَّ

ِةُهْمفِيَهاَخالُِدونَ  3 212البقرة12أُولَئَِكأَْصَحاُباْلَجنَّ

ِهَكلَِماٍتَفَتاَبَعلَْيهِ  4 8البقرة37َفَتلَقَّىآَدُمِمْنَربِّ

154البقرة102َولَبِْئَسَماَشَرْوابِِهأَْنفَُسُهمْ  5

11البقرة205َوإَِذاَتَولَّىَسَعىفِياْْلَْرِضلُِيْفِسَدفِيَها  6

َِمَثلُالَِّذيَنُيْنفِقُوَنأَْمَوالَ  7 11البقرة260ُهْمفِيَسبِيِلّللاَّ

الَِّذياْؤُتِمَنأََماَنَتهُ  8 252البقرة283َفْلُيَؤدِّ

9  ِ 239آلعمران112َوَباُءوابَِغَضٍبِمَنّللاَّ

اَسَقْدَجَمُعوالَُكمْ  11 النَّ اُسإِنَّ 201آلعمران173الَِّذيَنَقالَلَُهُمالنَّ

11   َماُنْملِيلَُهْمَخْيٌرِْلَْنفُِسِهمَْوََلَيْحَسَبنَّ 9آلعمران178الَِّذيَنَكَفُرواأَنَّ

َهاُتُكْمَوَبَناُتُكمْ  12 َمْتَعلَْيُكْمأُمَّ 9النساء23ُحرِّ

َالَّذيَتَساَءلُوَنبهَواْْلَْرَحامِ  13
قُواّللاَّ 48النساء1َواتَّ

َساِءإَِلَّ  14 َِواْلُمْحَصَناُتِمَنالنِّ َماَملََكْتأَْيَماُنُكْمِكَتاَبّللاَّ
َعلَْيُكْم

8النساء24

8النساء68َولََهَدْيَناُهْمِصَراًطاُمْسَتقِيًما  15

16  ُ ُسولََفأُولَئَِكَمَعالَِّذيَنأَْنَعَمّللاَّ ََوالرَّ َوَمْنُيِطِعّللاَّ
َعلَْيِهم

7النساء69

إَِناًثاإِْنَيْدُعوَنِمْنُدونِِهإِ  17 72النساء117َلَّ

18  ِ 173-161النساء146َوأَْخلَُصواِديَنُهْملِِلَّ

اأَْوَحْيَناإِلَْيَكَكَماأَْوَحْيَناإِلَىُنوحٍ  19 333النساء163إِنَّ
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ََلةِ  21 َهاالَِّذيَنآَمُنواإَِذاقُْمُتْمإِلَىالصَّ 7المائدة6َياأَيُّ

َِعلَْيُكمَْواْذُكُروانِْعَمَة  21 10المائدة7ّللاَّ

10المائدة112إِْذَقالَاْلَحَواِريُّوَنَياِعيَسىاْبَنَمْرَيَمَهلَْيْسَتِطيُعَربُّكَ  22

ِةُهْمفِيَهاَخالُِدونَ  23 212اْلعراف42أُولَئَِكأَْصَحاُباْلَجنَّ

10اْلعراف199َجاِهلِينَُخِذاْلَعْفَوَوْأُمْربِاْلُعْرِفَوأَْعِرْضَعِنالْ  24

َمْتأَْيِديُكمْ  25 10اْلنفال51َذلَِكبَِماَقدَّ

ِةُهْمفِيَهاَخالُِدونَ  26 212يونس26أُولَئَِكأَْصَحاُباْلَجنَّ

ِةُهْمفِيَهاَخالُِدونَ  27 212هود23أُولَئَِكأَْصَحاُباْلَجنَّ

16يوسف1الرتِْلَكآَياُتاْلِكَتاِباْلُمبِينِ  28

16يوسف111لََقْدَكاَنفِيَقَصِصِهْمِعْبَرةٌِْلُولِياْْلَْلَبابِ  29

333النحل43ُنوِحيإِلَْيِهمْ  31

َجاَهُدوا  31 َكلِلَِّذيَنَهاَجُرواِمْنَبْعِدَمافُتُِنواُثمَّ َربَّ إِنَّ ُثمَّ
َكِمْنَبْعِدَهالََغفُوٌرَرِحيمٌ َربَّ َوَصَبُرواإِنَّ

280النحل110

َهَذااْلقُْرآَنَيْهِدي  32 1اإلسراء9إِنَّ

ُهَكاَنَفاِحَشًةَوَساَءَسبِيًَل  33 َناإِنَّ 175اإلسراء32َوََلَتْقَرُبواالزِّ

287اإلسراء47َوإِْذُهْمَنْجَوى  34

249الكهف10إِْذأََوىاْلفِْتَيُةإِلَىاْلَكْهفِ  35

ْبَناهَُنِجي ً  36 283مريم52اَوَقرَّ

333اْلنبياء7ِرَجاًَلُنوِحيإِلَْيِهمْ  37

ُنوِحيإِلَْيهِ  38 333اْلنبياء25ِمْنَرُسوٍلإَِلَّ

َُهَواْلَحق  39 ّللاَّ 9الحج62َذلَِكبِأَنَّ

ُكْمُمْخَرُجونَ  41 ْمَوُكْنُتْمُتَراًباَوِعَظاًماأَنَّ ُكْمإَِذاِمتُّ 205المؤمنون35أََيِعُدُكْمأَنَّ
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ٌةَبلَْجاَءُهْمبِاْلَحقِّ  41 9المؤمنون70أْمَيقُولُوَنبِِهِجنَّ

َماَواُتَواْْلَْرضُ  42 أَْهَواَءُهْملََفَسَدِتالسَّ َبَعاْلَحقُّ 10المؤمنون71َولَِواتَّ

َِجْهَدأَْيَمانِِهْملَئِْنأََمْرَتُهْملََيْخُرُجنَّ  43 10النور53َوأَْقَسُموابِالِلَّ

َتبِِهفَُؤاَدكَ  44 328الفرقان32لُِنَثبِّ

236الشعراء35ُيِريُدأَْنُيْخِرَجُكْمِمْنأَْرِضُكمْ  45

205النمل3َوُهْمبِاآْلَِخَرِةُهْمُيوقُِنونَ  46

ْملُاْدُخلُواَمَساِكَنُكمْ  47 َهاالنَّ 118النمل18َياأَيُّ

َةأَْهلِ  48 236النمل34َهاأَِذلَّةًَوَجَعلُواأَِعزَّ

اْْلَِمينُ  49 َخْيَرَمِناْسَتأَْجْرَتاْلَقِويُّ 164القصص26َياأََبِتاْسَتأِْجْرهُإِنَّ

51  ُ
ّللاَّ َماَواِتَواْْلَْرَضلََيقُولُنَّ 334لقمان25َولَئِْنَسأَْلَتُهْمَمْنَخلََقالسَّ

اأَْخلَْصَناُهْمبَِخالَِصٍةذِ  51 ارِإِنَّ 173-161ص46ْكَرىالدَّ

نِّ  52 َهاالَِّذيَنآَمُنوااْجَتنُِبواَكثِيًراِمَنالظَّ 8الحجرات12ياأَيُّ

اْلَيقِينِ  53 َهَذالَُهَوَحقُّ 336الواقعة95إِنَّ

ََوَرُسولَُهُكبُِتوا  54 وَنّللاَّ الَِّذيَنُيَحادُّ 8المجادلة5إِنَّ

284-66المجادلة7َوىَثََلَثةٍَماَيُكوُنِمْنَنجْ  55

ْيَطانِ  56 ْجَوىِمَنالشَّ َماالنَّ 287المجادلة10إِنَّ

333الجن1قُلْأُوِحَيإِلَيَّ  57

215المرسَلت27َوأَْسَقْيَناُكْمَماًءفَُراًتا  58

َمْبُثوَثةٌ  59 294الغاشية16َوَزَرابِيُّ

185العلق15لََنْسَفَعنْ  61
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 واآلثار األحاديث هرسف: ثانياً 
اْلحاديث–أ

الصفحةالحديثطرفم

أجرمئةشهيٍد)أجريعقوب 1
298

إذازنتأمةأحدكمفليجلدهاوَليثرب 2
309

ُهَشْطَراْلُحْسِن 3 أُْعِطَيُيوُسُفَوأُمُّ
192

بِيَّأَنَّ 4 ةََدَخلََوَسلَّمََعلَْيهِّللاَُصلَّىالنَّ اْلِمْغَفرَُوَعلَْيهَِمكَّ
44

تكلمأربعةوهمصغار 5
178

ال،َوُذواْلَكتَِفْيِن،َوَقابِ خزنان، 6 يَّ اِرق،َوالذَّ س،َوالطَّ
117َوَوثَّاب

صبرَلشكوىفيه 7
150

لقدعجبتمنيوسفوصبرهوكرمه 8
233

لولميقليعني،يوسفالكلمةالتيقالمالبثفي 9
216السجن

مابلغمنوجُديعقوبعلىابنه؟قال:وجدسبعين 11
298

منبثهفلميصبر 11
151

أََمنْ 12 َفْلُيوتِرْاْسَتْجَمرََوَمنَِفْلَيْنُثْر،َتَوضَّ
41

منَليشكرالناسَليشكرّللا 13
ط

يامحمدأخبرنيعنالكواكبالتيرأهايوسف 14
116

يرحمّللايوسفإذاكانذاأناة 15
233
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اآلثارفهرس-ب

 الصفحة األثر م

1  
ت  ) ومتكئا وشرابا   طعاما   اتخذت اُمتَّ  لَُهنَّ  أََعدَّ  191 (َكئ 

2  
 298                                    السجن في وهو  بالبشرى يوسف جبريل أتى

3  
َره َما آِتيَ  أَن   ِمن   إِلَيَّ  أَحب   نُ ) َتك  ج   194 (                             إِلَيَّ  أََحب   السِّ

 أحسن) أخونه فال وائتمنني وأكرمني،  منزلتي أحسن  4

     (.      مثواي
61-168

5  
 317 (                               لبنيه االستغفار وقت) الجمعة ليلة إلى ذلك أخر

 إن: له وقولوا،  السالم مني فأقرؤه مصر ملك أتيتم إذا  6

     عليك يصلي أبانا
252 

7  
َتَعانَ   194                                                      ِبهِ  َنَزلَ  مَما رب ه اس 

8  
 193                      له بدا ما أدري ال،  السراويل حل ما بعد استعصم

9  
 174                                                       ثيابه وحل: له استلقت

هُ  11 َتقِي ال َواِرد أََسرَّ َحابه ال ُمس  ار ِمن   َوأَص   َكاُنوا الَِّذينَ  الت جَّ

 َمَعُهم  
151 

َمِتَنا ُنِصيبُ   11  معه كان الذي الملك أسلم: َنَشاءُ  َمن   ِبَرح 

                                             يوسف
244 

12  
ت َراِعيل اسمها  163   َرَعابيل ِبن 

 إلى بنيه فبعث،  الجوع بها هو التي يعقوب بالد أصاب  13

            مصر
245 

14  
 167                          منه به وأستجير،  يهإل تومئين الذي من باهلل أعتصم

15  
ه يوسف أعطي ن ُثلُث َوأُم   192 ال ُحس 
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16  
 298 له سأسجد وإني صادقة يوسف رؤيا أن أعلم

17  
 164                                                                ثالثة الناس أفرس

18  
نَ : قال، أكبرنه  192                                                             ِحض 

19  
 259                       عذرا ذلك فيكون، جميعا بكم يذهب أمر يصيبكم أن إال

21  
 276                                            يوسف بها فأعمل هللا كادها بعلة إال

21  
 325                                   عشرة سبع ابن وهو الجب في يوسف ألقي

22  
حر إلى ر الذي الوقت) السَّ  317 (                   لولده يعقوبُ  إليه الدعاء أخَّ

23  
فِير اسمه إن ن إِط   163                                     العزيز وهو روحيب ب 

24  
 244                                                   الليالي تلك في هلك إطفير إن

25  
ن َمالِك كان بمصر باعه الذي إن ر ب  ن ُذع   163                          ُثَوي ب ب 

 والقمر والشمس، إخوته كانت عشر األحد الكواكب إن  26

             أبويه
118 

27  
 147                        به بفعلهم إخوته َسُيَنبِّئُ  يوسف إلى أوحى هللا أن

 يؤول الذي هو إنما الرؤيا تأويل ومنه الشيء ويلتأ إن  28

           إليه
204 

29  
 115                                                  وحيا كانت األنبياء رؤيا إن

                                                    َسيِِّدي وزوجك صاحبك إن  31
168 

 سقط قد كان وسلم يهعل هللا صلى النبي يعقوب أن  31

                 حاجباه
151 
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 وأهاليهم أوالده من معه ومن هو مصر دخل يعقوب أن  32

        وأبنائهم
326 

 إنه يشعرون ال وهم، به بصنيعهم سينبئهم يوسف أن  33

              يوسف
147 

34  
 243                        إسماعيل ابن: قال أو إسحاق ابن أنا آنف أن أحق أنا

35  
 204                        إسحاق هللا ذبيح ابن يعقوب هللا صفي   بن يوسف أنا

36  
 203                                                         ُتحب اني ال   أن هللا أناشدكما

37  
 203                                           رأياها اكان رؤيا عن الفتيان سأله إنما

38  
 161                                          عليهم حراما كان ألنه: بخسا   سمي إنما

39  
 260                                     العلم من صدره استودعناه لما حفظ لذو إنه

41  
 327 يوسف قبل الموتَ  األنبياء من أحد   يتمن   لم إنه

41  
 243                     معي تأكل أن آنف يأن غير لنفسي أخلصك أن أريد إني

َوته بَِما يوسف إلى أوحينا  42 َوته، َصانُِعونَ  به إِخ   اَل  َوإِخ 

ُعُرونَ                َيش 
147 

43  
 148                                 كذب دم عليه، بالقميص فجاءوه القميص؟ أين

44  
 167                                                                          باب بعد بابا

45  
 161                                                  يوسف يوسف إخوة باع

 ببضاعة) الطعام ثمن في يجوز ال ثمن أو، قليلة بدراهم  46

 (      مزجاة
300 

47  
 316                                                                    البريد البشير
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48  
ا) سنة وثالثون بضع هُ َبلَغَ  َولَمَّ  166 (أَُشدَّ

49  
 175                                     أهله الزنا على هللا أوعد ما البرهان بل

51  
 161                                                       يوسف باعوا السيارة بل

51  
ا فُُسُكم  أَن   لَُكم  }زينت بل ر   150                  ففعلتموه وحسنته يوسف في{ أَم 

ا، ثمانون يومئذ بينهم كان أنه بلغنا  52  ألجد إني وقال فرسخ 

     يوسف ريح
313 

 ستة وهي، األعاجم ألسن عن سقطت التي الحروف بي ن  53

        أحرف
113 

54  
ِصُنونَ ) تحرزون  232                           (                               ُتح 

55  
ِصُنونَ ) ينبت ما وهو ترفعون  232 (                                          ُتح 

56  
 167-69 (.                                                     لك هيت) واقرب تعال

57  
 134                                                           األعراب بعض التقطه

58  
 134 بالشام بئر: الجب

59  
 134                                                 المقدس ببيت بئر: الجب

61  
 192                                                             هللا معاذ  هلل، حاشا

61  
فَ ) الجمعة ليلة تأتي حتى فِرُ  َسو  َتغ   317 (                            َربِّي م  لَكُ  أَس 

نَ   62 اكينِ  َحَزز  كِّ ِديهنَّ  ِفي ِبالسِّ نَ  َوُهنَّ  أَي  َسب  ُهنَّ  َيح  نَ  أَنَّ ع   يَقط 

ُرج   ُت              األ 
191 

63  
 243                                           وليتني بما عليم، استودعتني لما حفيظ
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64  
َيان َحلَّ   174                                       الخاتن مجلس منها وجلس ال ِهم 

65  
 174                                         السرير على وقع حتى سراويله حل

66  
 182                               خاطئ فهو الذنب تعمد إذا يخطأ الرجل خطئ

67  
 301                                    (       مزجاة ببضاعة) رديئة فسول دراهم

 تأثما هللا استغفر إال وعاء في ينظر ال كان أنه لنا ذكر  68

        به قذفهم مما
275 

 بيتها في يوسف كان التي وهي، العزيز امرأة راودت  69

 .يواقعها أن نفسه عن
166 

71  
 175                                   يعقوب فرأى، انفرج البيت سقف أن زعموا

71  
ج  244                             راعيل إطفير امرأة يوسف( مصر ملك أي) زو 

72  
 276 فيها فقال، مسألة عن السالم عليه- عليا   رجل سأل

 ال تشرفة، آلدم المالئكة سجدت كما له هو ليس السجود  73

     عبادة سجود
324 

74  
ا  278 (                   السرق) ريقالط في وألقاه كسره  أمه، أبي لجده َصَنم 

75  
 267                       فيه يشرب الذي اإلناء هو، سواء والسقاية الصواع

 يعقوب يا: إليه هللا فأوحى، األحزان وكثرة الزمان طول  76

   أتشكوني
151 

77  
ا وأنه سنة عشرون هُ َبلَغَ  لَمَّ  166   .                                      أَُشدَّ

78  
 310                                           لي وظلمكم ذنبكم عن لكم هللا عفا

79  
هِ  َوَرَفعَ } السرير على شِ  َعلَى أََبَوي   323 {                                 ال َعر 
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 الصفحة األثر م

81  
مه أن يريد أنه بلغه،  خبازه على غضب  202                              يسَّ

81  
 167                   راودته لما يوسف وعلى عليها البيوت أبواب غلقت

82  
 146 كرامة عليهم وبه فأخرجوه، معهم فأرسله

83  
 266                       إليه فآواه معه أخاه وأنزل، شتى منازل فأنزلهم

84  
 214                                    استفتيتماني فيه الذي األمر من فرغ

85  
 163                               بمصر بائعه من يوسف اشترى الذي قال

86  
ا  بالقميص، ذهبتُ  أنا: يهوذا قال خ   316 يعقوب إلى بالدم ملط 

87  
 146                                                 تقتلوه أال موثقا أعطيتموني قد

88  
 202                 اقيهس واآلخر، طعامه على الملك خباز أحدهما كان

89  
 162                              الزاهدين من يوسف في يوسف إخوة كان

لِثُ  أحدهما اسم كان  91 نَ  َمَعهُ  َوَدَخلَ ) َنُبو واآلخر، َمج  ج   السِّ

 (   َفَتَيانِ 
202 

91  
 151 بشرى صاحبه اسم كان

ل كان  92  أن بلغني فيما  البالء، من يوسف على دخل ما أو 

ته               َعمَّ
279 

93  
لَِها ِمن   َشاِهد   َوَشِهدَ ) رجال   كان  178 (                                                أَه 

94  
لَِها ِمن   َشاِهد   َوَشِهدَ ) المهد في صبيا   كان  178 (                                   أَه 

 رجع ميو إلى يعقوب عند من يوسف خرج منذ كان  95

             سنة ثمانون
299 
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 الصفحة األثر م

96  
 252                              بالعربات العلم أهل بعض لي َذكر فيما منزلهم كان

97  
ق إلى يوسف نظرَ  إذ  ، طعام على يعقوب كان  278                                َعر 

98  
ي مريضهم يعود كان  204 ،  حزينهم ويعز 

99  
 146                                                               طعامبال يأتيه يهوذا كان

111  
 162 (يوسف ثمن) درهما وعشرين اثنين كانت

111  
 162 (يوسف ثمن) أربعين كانت

112  
 162 (يوسف ثمن) درهما عشرين كانت

113  
 310                    يوسف من دعاء وهذا لكم هللا يغفر ذنبكم، لكم أذكر ال

114  
 133 (                         القوم أكبر وكان  روبيل، قاله) يوسف تقتلوا ال

115  
 133 (شمعون قاله) يوسف تقتلوا ال

116  
ُهنَّ  َواِحَدة   ُكلَّ  َوآََتت  ) األترج به لتقطع ا ِمن  ين   190 (                              ِسكِّ

117  
 345                                    وإخوته ليوسف عبرة قصصهم في كان لقد

118  
ا َبُروهُ لَمَّ ت    ال َملِِك، ِبُدَعاءِ  أَخ  قُوبَ  َنف سُ  أََحسَّ  298                               َيع 

119  
 280                    ظهورهم انقطعت الغالم رحل من السرقة استخرجت لما

111  
ا ارتد وجهه على القميص ألقي لما  322                                        بصير 

111  
 266                               يحدثه فأقبل احتبسه، عليه يوسف إخوة دخل لما

112  
 175                           يتوعده يعقوب له صور، الخطيئة بمواقعة هم لما

113  
 233   بشأنه الملِك يعلم أن قبل يوسف خرج لو
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114  
 313 وتكذبوني لومونيوت وتعجزوني تضعفوني أن لوال

115  
 275                                      بسرقته السارق يؤخذ أن الملك دين في ليس

116  
 203                                      بالء حبه من على دخل إال   قط أحد   أحب ني ما

117  
 203 تحالما كان ماوإن ،شيئا يوسف صاحبا رأى ما

118  
 148                                       شيء غنمكم في صابكمأ هل: بني يا لكم ما

119  
ت  ) عليه يتكئن ما ا لَُهنَّ  أََعدَّ َكئ   190 (                                                 ُمتَّ

 وحرامه، حالله، من فيه ما وتدبر تاله لمن المبين  121

      حواه ما وسائر
113 

121  
من، الصوفُ : األعراب متاعُ   301                       الصوف وقيل  والسَّ

122  
 190                                                                   األترج المتكأ

123  
 175                             شهوته فخرجت، صدره في فَضرب، له مث ل

124  
ت  ) مجلسا ا لَُهنَّ  أََعدَّ َكئ   190 (ُمتَّ

ةُ   125  وبين يوسف رؤيا بين المدة) سنة أربعون ذلك مد 

 (          تأويلها
325 

126  
 300 (               مزجاة ةعببضا)والغرارة الحبل خلق المتاع رثة مزجاة

127  
 244                         يشاء ما فيها يصنع يشاء حيث يكون فيها مكناه

128  
َنا ِمن   ا) الزِّ ُعوَنِني ِممَّ هِ  َيد   194 (إِلَي 

129  
 327 العبارة: األحاديث تأويل من

131  
 قراءة وهي متَّكأ قرأ ومن،  الطعام فهو متكأ قرأ من

 190-72 األترج فهو: شاذة
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131  
اه َتَجابَ )َ المعصية يركب أن من نج  هُ  لَهُ  اس   200 (                         َرب 

132  
 174                 ريشه وقع كالطير فتكون أتزني؟ يعقوب ابن يا نودي

133  
 116                                        بأسمائها أخبرتك إن مؤمن أنت هل

134  
 167، 69 (                                                            لك هيت) لك هلم

135  
 242 (األكبر مصر ملك) الريان بن الوليد هو

136  
َناَها ِبَضاَعة ُهوَ  َضع  َتب  ضَ  اس  لأَ  َبع   151   مصر إلى المال ه 

137  
 167 (لك هيت) تعال معناها،  ُحوَران لغة هي

138  
 167-69                                                              هلم بالقبطية هيت

139  
 164                                    عمر في تفرس حين الصديق بكر وأبو

141  
 152                                                                     بيعه وأسروا

141  
هُ  أََبتِ  َيا: قالت والتي َتأ ِجر   164                                                  اس 

 من هللا على أكرم خليقة   يومئذ األرض على ما وهللا  142

     يعقوب
299 

143  
 260                                              إياه لتعليمنا علم لذو يعقوب وإن

144  
ق   َنا َوَتَصدَّ  302                                            إلينا أخينا برد:  َعلَي 

145  
 241                                                              بها هممت يوم وال

146  
 235 نفسه نع راودته أنها أخبرتنا العزيز امرأة ولكن

 بما إال بسرقته يؤخذ السارق بأن يوسف عند شهدنا وما  147

          علمنا
289 
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148  
 266                 بذلك أمرني يعقوب الشيخ: قال المحزون؟ يتزوج وهل

149  
َِماء َبُنو بابنك صنع ما تعلم لو يعقوب يا أبتاه يا  146                        اإل 

151  
 146 به ألتوارى قميصي على ردوا إخوتاه يا

151  
 207                          يدري ال عليه ومنعم  غيره، نعمة شاِكرِ  ُربَّ  يا

152  
 151 لي فاغفرها، أخطأتها خطية يارب

153  
 166 المهتدين: أي المحسنين يجزي

154  
 233 والدهن األعناب، يعصرون
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 الغريب فهرس: ثالثاً 

 الصفحة المعنى اآلية رقم اآلية م

َتِبيكَ يَ   1  124 يصطفيك 6  َرب كَ  ج 

 الرؤيا عبارة 6  األََحاِديثِ  َتأ ِويلِ   2
124،164، 

326 

نُ   3 َبة   َوَنح   127 جماعة 8  ُعص 

ا  4 م   9  َصالِِحينَ  َقو 
 فيكونون، يوسف قتلهم من يتوبون أنهم يعنون

 صالحين قوما يوسف هالك بعد قتله من بتوبتهم
133 

َتع    5  12  َير 
 معنا أرسله: أي، اإلبل يرعى أي الرعي من

 الصحراء في وينشط وينعم يلهو
135 

تَ  َوَما  6 ِمن   أَن  ِقَنا 17  لََنا ِبُمؤ   148 ِبُمَصدِّ

7  
 َعلَى َوَجاُءوا

  َكِذب   ِبَدم   َقِميِصهِ 
 149 مكذوب 18

لَت   َبل   َقالَ   8 َنت َبل   18  َسوَّ  289 َزيَّ

اَرة   َوَجاَءت    9 ة 19  َسيَّ  151 المسافرين من الطريق مار 

َسلُوا  11  19 َواِرَدُهم   َفأَر 
اهُ َوُوُروده المنزل أو المنهل يرد الذي وهو : إِيَّ

 َمِصيره
151 

لَى  11  151 البئر في دلوه فأرسل 19  َدل َوهُ َفأَد 

وهُ   12  19  َوأََسر 

 التجار من وأصحابه المستقي الوارد أسره

 بضاعة هو: لهم وقالوا، معهم كانوا الذين

 مصر إلى المال أهل بعض تبضعناهااس

151 

هُ   13 س   بَِثَمن   َوَشَرو   161 ناقص 20  َبخ 

ُدوَدة   َدَراِهمَ   14  20  َمع 
 وافية غير ناقصة، موزونة غير بدراهم باعوه

 فيه كان لزهدهم
162 

ِخَذهُ  أَو    15 ا َنتَّ اه 21  َولَد   163 َنَتَبنَّ
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هُ  َبلَغَ   16  165 شبابه في وتهوق شدته، يوسف بلغ لما 22  أَُشدَّ

تَ  َوَقالَت    17  158 لك هو ما ىإل تعال أو هلم، 23  لَكَ  َهي 

َفَيا  18 َدَها َوأَل   178 المرأة زوج وهو: سيدها وصادف 25  َسيِّ

 30  ُحب  ا َشَغَفَها َقد    19
 َفَدَخلَ ،  َقل بَها َشَغاف إِلَى ُيوُسف ُحب   َوَصلَ  َقد  

ته  َقل بَها َعلَى َغلَبَ  َحتَّى َتح 
188 

َتَدت    21 ة َوُهوَ ، ال َعَتاد ِمنَ  فَعلَت   31  لَُهنَّ  َوأَع  ا أي: ال ِعدَّ لِس  َعامِ  َمج   190 لِلطَّ

َكأ    21 ا 31  ُمتَّ لِس  َعامِ  َمج   190 لِلطَّ

َنهُ   22 َبر  َنه 31  أَك  لَل َنهُ  أعظم  نَ  َوأَج   191 َوُبِهت 

َصمَ   23 َتع   193 امتنع 32  َفاس 

ِصرُ   24 ا أَع  ر   203 عنبا 36  َخم 

ِني  25 ُكر  دَ  اذ   217 سيدك عند 42  َربِّكَ  ِعن 

َغاثُ  َقالُوا  26 الم   أَض   224 لها حقيقة ال كاذبة رؤيا أخالط 44  أَح 

َكرَ   27 دَ  َوادَّ ة   َبع   224 حين بعد 45  أُمَّ

28  
َرُعونَ  عَ  َتز   َسب 

ا ِسِنينَ    َدأَب 
 225 العادة الدأب 47

ِصُنونَ   29  232 تحرزون 48  ُتح 

 232 بالمطر الناس يغاث 49  النَّاسُ  َغاثُ يُ   31

ِصُرونَ  َوِفيهِ   31  232 ذلك أشبه وما والسمسم العنب 49  َيع 

ُبُكنَّ  َما  32  234 شأنكن كان وما أمركن كان ما 51  َخط 

33  
َحصَ  اآلنَ   َحص 

  ال َحق  
 234 وظهر وانكشف الحق تبي ن 51

لََنا َوَنِميرُ   34  257 لهم ريهفنشت طعاما ألهلنا نطلب 65  أَه 

 259 تؤتوني أن على تقدرون ال ما بجميعكم يحيط 66   بُِكم   ُيَحاطَ  أَن   إاِل  35
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 به

36  

 ال َبنِيَّ  َيا َوَقالَ 

ُخلُوا  َباب   ِمن   َتد 

ُخلُوا َواِحد    ِمن   َواد 

َواب   َقة   أَب    ُمَتَفرِّ

67 
 وهم واحد طريق من دخلوا إذا عليهم خاف

 يفترقوا نأ فأمرهم، العين واحد رجل ولد
259 

هِ  آَوى  37  262 إليه ضمه إذا، فالنا   فالن   أوى: يقال 69   أََخاهُ إِلَي 

َتئِس   َفال  38  69   َتب 

 وهو ابتأسا   يبتأس ابتأس يقال البؤس من تفتعل

 نظائر واالغتمام واالكتئاب واالبتئاس الحزن

 اللغة في

262 

نَ  ُثمَّ   39 ن   أَذَّ  267 مناد   نادى 70   ُمَؤذِّ

ُتَهاأَ   41  267 األجمال فيها القافلة: وهي 70   ال ِعيرُ  يَّ

 268 الملك مشربة 72   ال َملِكِ  ُصَواعَ   41

 269 كفيل 72   َزِعيم   بِهِ  َوأََنا  42

43  

 َمن   َجَزاُؤهُ َقالُوا

لِهِ  ِفي ُوِجدَ   َفُهوَ  َرح 

   َجَزاُؤهُ

 270 يستعبد أن: السارق في سنتهم 75

َنا  44  275 ليوسف صنعنا ذاهك 76   لُِيوُسفَ  ِكد 

 275 وطاعته وقضائه، مصر، ملك حكم 76   ال َملِكِ  ِدينِ  ِفي  45

46  

ِرق   إِن   َقالُوا  َفَقد   َيس 

 ِمن   لَهُ  أَخ   َسَرقَ 

لُ     َقب 

 278 يوسف وهو وأمه، ألبيه أخاه يعنون 77

ا  47 أَُسوا َفلَمَّ َتي  هُ  اس  ته ورأوا منه، يئسوا 80   ِمن   286 أمره في شد 

ا ُصواَخلَ   48  80   َنِجي  

 بهم يختلط وال يتناجون لبعض بعضهم خال

 ألنه وجماعة واحدا يكون والنجي، غيرهم

 مصدر

68-286 

 287 والعلم، العقل في كبيرهم به عنى، بعضهم قال 80   َكبِيُرُهم   َقالَ   49



 وسفي سورةالفهارس العلمية ل                       الَحوفي لإلمام القرآن علوم في البرهان
 

 371

 الصفحة المعنى اآلية رقم اآلية م

 روبيل وكان: قالوا، شمعون وهو السن، في ال

 منه أكبر

 80   َكِظيم   َفُهوَ   51

 منه مملوء هو أي الحزن، على وممكظ فهو

ِسك ، كظامه ونحوه الحوض ويسمى عليه ُمم 

 ويحبسه الماء يمسك ألنه

295 

ا َتُكونَ  َحتَّى  51  80   َحَرض 

 وأصل، العقل مخبولَ  الجسم َدنِفَ  تكون حتى

 الحزن من، والعقل الجسم في الفساد: الحرض

 العشق من أو

297 

52  
 ِمنَ  َتُكونَ  أَو  

   ال َهالِِكينَ 
 297 بالموت هلك ممن 80

53  
ا َوَما بِ  ُكنَّ  لِل َغي 

   َحاِفِظينَ 
81 

 إلى أمرنا ويصير يسرق ابنك أن نرى كنا وما

 هذا
289 

 84   أََسَفى َيا َوَقالَ   54
 أشد   هو األسف إن: يقال يوسف على َحَزنا يا

 الحزن
295 

55  
ُ  َتاهللَِّ  َتأ ُكرُ  َتف   َتذ 

   ُيوُسفَ 
 296 يوسف تذكر تزال ال 85

ُكو  56  86   َبثِّي أَش 

، الحزن أشد البث  : وقيل وحزنه همه والبث

 حديثي وأبث، فيه أنا الذي حزني أشكوا إنما

 بثا   أبثه مابي بثثت ويقال... هللا إلى وحزني

... عليه أطلعتك إذا مابي وابثثتك، ذكرته إذا

 والنشر البسط: البث وأصل

297 

َجاة   ِبِبَضاَعة    57  300 قليلة   88   ُمز 

ق    58 َنا َوَتَصدَّ نَ  بما علينا تفضل 88   َعلَي   301 والردي ة الجياد سعر َبي 

59  
ِريبَ  ال َقالَ   َتث 

ُكمُ     َعلَي 
يير ال 92  309 تع 

ال  61  94   ُتَفنُِّدونِ  أَن   لَو 
 وتلوموني وتعجزوني تضعفوني أن لوال

 وتكذبوني
213 
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 الصفحة المعنى اآلية رقم اآلية م

61  
هِ  َوَرَفعَ   َعلَى أََبَوي 

شِ     ال َعر 
 323 السرير ىعل 100

   آَية   ِمن   َوَكأَيِّن    62
105 

 
 334 آية من وكم

63  

ِمنُ  َوَما َثُرُهم   ُيؤ   أَك 

 َوُهم   إاِل ِباهللَِّ 

ِرُكونَ     ُمش 

106 

 

 باهلل صفتهم وَصفَ  الذين هؤالء أكثر ُيقِر   وما

{ َوُهم   إاِلَّ }شيء، كل وخالق ورازقه خالقه أنه

، مواألصنا األوثان عبادته في يشركون

ا دونه من واتخاذهم ا له أنَّ  وزعمهم، أرباب   ولد 

334 

64  
ُعو ِ  إِلَى أَد   َعلَى هللاَّ

   َبِصيَرة  

108 

 
 335 مني علم ويقين

65  
ا َكانَ  َما  َحِديث 

َتَرى    ُيف 

111 

 
ا ب يختلق حديث  ص وُيَتكذَّ  345 وُيَتَخرَّ
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 األشعار فهرس: رابعاً 

 الصفحة القائل البيت م

1  
َرى ُطولَ  َجَملي إليَّ  يشكو َتلَى فِكالنا جميل   صبر  ...الس   حرملة بن ملبد ُمب 

 الشيباني

81،143، 

286 

2  
ا ر  دَ  أُكف  تِ  َردِّ  َبع  دَ ... َعنِّي الَمو  َتاَعا المائة عطاءك َوَبع   130 القطامي الرِّ

3  
تا إذا الِعراقِ  أخا المؤمنين أميرَ  أبلِغ     ُعُنق   وأهلَه الِعراقَ  أن  ...أَتي 

تَ  إليك َتا فَهي   َهي 

 159 العالء بن عمرو أبو

4  
رُ  اَل  َكِريم   َربِّي َمة   ُيَكدِّ َشَدا  بالمهارق ُتُنوِشدَ  َوإَِذا... نِع   215 قيس أعشى أَن 

5  
َحى الَعِشيَّاتِ  ِحينِ  َعـلَى َوَصـلِّ  ــَمدِ  َوال...والض  َطانَ  َتح  ـي   الشَّ

َمدا َواللـهَ   فـاح 

 186 قيس أعشى

6  
تَ  َرىأَ  اَل  بِقُ  ال َمو  تَ  َيس  ء   ال َمو  تُ  َنغَّصَ ...َشي   ال ِغَنى َذا ال َمو 

َفقِيَرا  َوال 

 264 زيد بن عدي

7  
ا بعثتك  258 قائله أعرف لم ُتِغيثُ  من ِغَياُثكَ  يأتي متى...حوال   فمكثتَ  مائر 

8  
لى َتُكنِ  فإن   ُكم   َبواء   الَقت  فِ  آلَ  َقَتل ُتم   ما َفتى  ... فإنَّ لى عاِمرِ  نِ ب َعو  َيلِيَّة لَي   240 األَخ 

9  
نِـي َمـا أََمـاِويَّ  َراءُ  ُيغ  َفــــــَتى َعنِ  الـثَّ ـَرَجت   إَِذا...ال  ا َحش  م   َيو 

رُ  بَها َوَضاقَ  د   الصَّ

 هللا عبد بن حاتم

 الطائي

280 

11  
َتِغيهِ  َشَغاف   ُدُخولَ ...  َداِخل   َذلِكَ  ُدونَ  َهم   َحالَ  َوَقد   اِبَغةُ    عُ األَصابِ  َتب  َياني   النَّ ب   188 الذ 

11  
ل   َفِتَئت   َفَما ِعي َتُثوبَ  َخي  َها َوَيل َحقُ ...  َوَتدَّ عُ  الِحق   ِمن   292 ِحجر بن أوس وَتَقطَّ

12  
ا َنا َفلَمَّ َتَحى ال َحيِّ  َساَحةَ  أََجز  نُ  ِبَنا...  َوان   ُرَكام   ِذي ُحق ف   َبط 

َقلِ   )بالهامش( َعَقن 

 138 القيس امرئ

13  
 150 الراعي َمعقول لِفُؤاِدهِ  َوال لَحما  ...لِِعظاِمهِ  َيتُركوا لَم إِذا َحت ى

14  
رُ  َهل   لََكت   األُشر   َكُثرَ  أَن   َغي  بُ ...  َوأَه  َوالِ  أََكاثِرَ  الُملُوكِ  َحر   166 قائله على أقف لم  األَم 

15  
ــُركَ  َمــا لََعم  ِبي َخـَطِئي إِنَّ ــتُ  َمــا إِنَّ وَ  َعــلَيَّ ...َوَصـو  لَك   181 غلفاء بن أوس َمــالُ  أَه 
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 الصفحة القائل البيت م

 الهجيمي

16  
ة   َهـــا َغـــاصَ  ُدرَّ ــدَ  ُجــلَِيت  ... َتــاِجر   َعلَي  مَ  َعِزيـز   ِعن   187 اإليادي دؤاد أبو َطـلِّ  َيـو 

17  
د   بني قومي َسَقى َقى َمج  ا... وأس  ر   بن ربيعة بن لَِبيد هاللِ  من والقبائلَ  ُنَمي 

 مالك

215 

18  
ِرث أُم    من  َكَدأ ِبك لََها  ال ُحَوي  َباب أُم   وَجاَرتَِها...َقب   221 القيس امرئ ِبَمأَسلِ  الرَّ

19  
د   َغاثُ ...  ِبهِ  ُوِضَعت    برأسها َكأَنَّ   َخو  َحان   أَض   223 مقبل ابن َشَمالِ  َغَداةَ  َري 

21  
مُ  َما إِذا إِني ِجَيه   َكاُنوا الَقو  طرب... أَن  مُ القَ  واض  طرابَ  و   اض 

ِشَيه    األَر 

م نُ  ُسَحي   َوِثيل ب 

ُبوِعي  الَير 

283 

21  
تُ  ا َوَشَري  د  َتنِي ُبر  لِ  ِمن  ...  لَي  د   َقب   154 الحميري مفزع ابن َهاَمه   كن تُ  ُبر 

22  
ُرورُ  َيا َنَهاُركَ  و   َمغ  لَة   َسه  لُكَ ...َوَغف  م ، ولَي  َدي  َنو   عبد بن هللا عبد الَِزمُ  لك  َوالرَّ

 الشيباني األعلى

227 

23  
ُرؤ   إنِّي َرَضني ُحب   بي لَج   ام   َشفَّني وَحت ى َبلِيتُ  َحتَّى... فأَح 

َقمُ   السَّ

د ن هللاَّ  َعب  ن ُعَمر ب   ب 

ن عثمان  عف ان ب 

293 

24  
 السماء أسبابَ  وُرق يـــــــــــتَ ... قامة   َثمانِينَ  ُجب   فِي كنتَ  لئن

 بسل مِ 

 134 قيس أعشى

25  
 المنــــــــــايا بكفَّيــــــــك...  َرب   وأنـت خِطئونيُ  عبادك

 والُحتــــــــــُومُ 

 182 األسكر بن أمية

26  
تُ  م   فِيَها ِبآِمر   َفلَس 

 عوف بن حاجز َزِعيم   َنف ِسي َعلَى َولَِكنِّي...  ِبَسل 

 األزدي

269 

27  
د   إِلَى د  ... َقل ِبي َصَبا ِهن  لَُها َوِهن  بِي ِمث   194 الثقفي ضب ة ُيص 

28  
َوى ِخب   َبَدا ُبَنيَّ  َجالِ  َنج  دَ  َفُكن  ...الرِّ كَ  ِعن  لََتان النَِّجي   َخبَّ  سر  دي الصَّ  287 الَعب 

29  
ُتلُِني ُنوَءة َشَعفَ  َكَما... فَُؤاَدَها َشَعف تُ  َوَقد   أََتق  ُجلُ  الَمه  الِي الرَّ  189 القيس امرئ الطَّ

31  
ا ِديُنهُ  أََهَذا... ينِيَوضِ  لََها َدَرأ تُ  إَِذا َتقُولُ   276 العبدي المثقب َوِدينِي أََبد 
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 األعالم فهرس: خامساً 

 الصفحة العلم م

1  
 ومات ولد. واللغة بالنحو عالم: الزجاج إسحاق أبو  سهل، بن السري بن إبراهيم

 (ـه311:ت. )بغداد في
168 

2  
: ت) لكوفةا سكن  األصل، حجازي  تابعي،،  السدي الرحمن عبد بن إسماعيل

 (هـ128
146 

3  
  مكة، أهل من، القراء كبار من، الحسن أبو البزي، هللا عبد بن محمد بن أحمد

 (ـه250:ت)
240 

4  
 الوائلي، ثعلبة بن قيس بني من جندل، بن قيس بن ميمون بصير أبو  ،قيس أعشى

 ( هــ 7: ت)
134 

 141 ( م545: ت: )المرار آكل بني من الكندي، الحارث بن حجر بن القيس امرؤ  5

6  
 فارس شاعر  الجندعي، بالمعجمة األشكر ويقال األسكر بن حرثان بن أمية

  اإلسالم أدرك مخضرم،
181 

ر بن أوس  7  292 (     م 620:ت)الجاهلية في تميم شاعر شريح أبو التميمي، مالك بن ُحج 

 39 (هـ 453 - 304:ت. )مفسر نحوي أحمد، بن علي بن محمد األدفوي بكر أبو  8

9  
 أبو  صعصعة، بن عامر من مقبل، ابن العجالن بني من  مقبل، بن أبي   بن تميم

 (م 657 بعد=   هـ 37 بعد: ت)جاهلي شاعر: كعب
223 

11  
: ت) صحابي السلمي، األنصاري الخزرجي حرام بن عمرو بن هللا عبد بن جابر

 (هـ 78
115 

11  
 عصره أهل أشعر، تميم من  حزرة، أبو اليربوعي حذيفة بن عطية بن جرير

 ( هـ 110-28: ت)
315 

 42 (هـ 473 -: ت) طليطلة قاضي ، عيسى بن محمد بن الرحمن عبد الحشا ابن  12

 279 (هـــ ق46: ت)  جاهلي جواد، شاعر، فارس، َعِدى   أبو الطائي، هللا عبد بن حاتم  13

 269 . جاهلي شاعر األزد، من األزدي الحارث بن عوف بن حاجز  14
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 الصفحة العلم م

 168 .عمر خالفة من بقيتا لسنتين بالمدينة ولد، سعيد أبو البصري، اريس بن الحسن  15

16  
اج بن جارية اإليادي دؤاد أبو -146: ت) جاهلي شاعر اإليادي   حذاق بن الحج 

 (هـ. ق 79
188 

 208 (ه 32: ت) صحابي  األنصاري، قيس بن مالك بن عويمر الدرداء، أبو  17

18  
 عزيز الوليد بن الريان ولد من أن وذكر  اسمه في اختلف قد. الوليد بن الريان

 .مصر
242 

19  
اُت، يَّ ِمي   ُعَماَرةَ  أَُبو الزَّ ي  ، التَّ َزةُ  ال ُكوِفي  نُ  َحم  نِ  َحبِيبِ  ب  نِ  ُعَماَرةَ  ب  َماِعيَل، ب   أحد إِس 

 (.ـه 160-151:ت) السبعة، القراء
146 

21  
 شاعر أمامة، أبو ي،المضر الغطفاني   الذبياني   النابغة ضباب بن معاوية بن زياد

 ( م 604 نحو=  هـ ق 18 نحو)  جاهلي
189 

21  
 سنة توفي عنه هللا رضي -عمر مولى المفسر، العابد الفقيه: العدوي أسلم بن زيد

 (ـه136-ت)
324 

22  
 هللا كتاب مفسر األكمه، الضرير دعامة بن قتادة الخطاب أبو  السدوسي،

 (هـ117ت)
113 

 166 (هـ95:ت) الفقيه، المفسر المقرئ: الكوفي ياألسد هشام بن جبير بن سعيد  23

 325 (هـ36: ت) صحابي،: الفارسي سلمان  24

25  
َبةُ  نُ  َشي  ِبي   َنَعاَمةَ  أَُبو  َنَعاَمَة، ب  نُ  َقالَ . ال ُكوِفي   الضَّ : ت)الحديث ضعيف: معين اب 

 (هـ141-150
243 

26  
 وهو.طالب بيأ بنت هانئ أم مولى.باذان ويقال  باذام، واسمه  صالح، أبو

  التفسير صاحب
242 

27  
: ت) بخراسان توفي. مفسر: القاسم أبو  الخراساني، البلخي مزاحم بن الضحاك

 (ـه105
133 

28  
: ت) التابعين، من وُعد الشعبي ثم الهمدانى عمر أبو عبد بن شراحيل بن عامر

 (هـ105
190 
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 الصفحة العلم م

29  
 هـ ق 35 ونح. )البحرين أهل من جاهلي، شاعر  ثعلبة، بن محصن بن العائذ

 (  م 588 نحو=
276 

31  
 التميمي المازني الحصين بن هللا عبد بن العريان بن عمار بن العالء بن أبوعمرو

 (هـ 154-70أو68) البصري
159 

31  
د ُعَمر أُبو ن هللاَّ  َعب  ن ُعَمر ب  ي األموي عف ان ب ن عثمان ب   الشاعر الَعرج 

 (هـ120:ت)
293 

 42 (هـ 453: ت. )مالقة قاضي لبي،الك عيسى بن حسين حسون علي أبو  32

33  
أبو عمران عبد هللا بن عامر اليحصبي ابن عامر على األصح، إمام أهل الشام في 

 هـ( 118القراءة،  والذي انتهت إليه مشيخة اإلقراء بها،) ت:

111 

34  
دُ  َمنِ  َعب  ح  نُ  الرَّ دِ  ب  نِ  َزي  لَمَ  ب  لَى أَس  نِ  ُعَمرَ  َمو  ابِ  ب  لِ  ِفي ِبال َمِديَنةِ  ُتُوفِّيَ . ال َخطَّ  أَوَّ

 . َهاُرونَ  ِخاَلَفةِ 
324 

د  35 َمن َعب  ح  ن الرَّ ُمز ب   234 (هـ117: ت) ثبتا، ثقة وكان، المَدنِي   َداُود أَُبو األعرج، ُهر 

36  
مد عبد دِ  بن علي بن الص  نِ  هللاَِّ  َعب  نِ  ال َعبَّاسِ  ب  لب، عبد ب  ثَ  أبيه َعن   َرَوى المط   وَحدَّ

هُ   (هـ185 :ت:)َعن 
192 

37  
دُ  نُ  هللاَِّ  َعب  ، ال َولِيدِ  أَُبو  ال َحاِرث، ب  ِري   هو وليس زرعة، أبو وثقه ال َبص 

 (.ـه100- 91:ت.)بالمشهور
301 

دُ   38 نُ  هللاَِّ  َعب  ادِ  ب  نِ  َشدَّ ، ب  لِ  َتاِبِعيِّ  ِمن  . ال َولِيدِ  أَُبو المَدِني   325 (ـه 90-81: ت) المدينة أَه 

39  
 والشعر باللغة العلم أئمة وأحد الباهلي، أصمع بن علي بن قريب نب الملك عبد

 (هـ 216:ت. )والبلدان
183 

 151 . المحدثين فحول من شاعر النميري، معاوية بن حصين بن جندل أبو عبيد  41

41  
 388:ت) بمصر توفي األدباء الندماء أحد: الحسن أبو الشابشتي، محمد بن علي

 (هـ
30 

42  
 شاعر، مضر، من، الرمة ذو الحارث، أبو العدوي، سعودم بن عقبة بن غيالن

 (هـــ117:ت) الثانية الطبقة فحول من
294 
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 الصفحة العلم م

43  
َقدُ  نُ  َفر  قُوبَ  ب  ، َيع  َبِخي  ادِ  أَحدُ  السَّ قُوبَ  أَُبو األعالم، ال ُعبَّ ِري   َيع   ال َحاِئكُ  ال َبص 

 ( .هـ 130-121ت)
322 

44  
 187:ت) الحديث في ثقة كان يعل أبو اليربوعي، التميمي عياض بن الفضيل

 ( هـ
325 

لََتان خبي ة بن قثم  45 دي الصَّ  287 (هـ 80: ت) القيس عبد من حكيم، شاعر:  الَعب 

46  
 المقرئين جلة من األنصاري القدوس عبد بن محمد بن الوهاب عبد القاسم أبو

 (هـ 462 - 403: ت)
43 

47  
 رأيه لجودة الرأي بقيس يلقب هند أبا ويكنى، العبسي   رواحة بن زهير بن قيس

 (ـه 10:ت) عبس أمير
304 

48  
 على وفد،  الجاهلية في الشعراء أحد العامري أبوعقيل مالك، بن ربيعة بن لَِبيد

 .(هـ 41: ت) وسلم عليه هللا صلى -النبي
215 

49  
: ت:)العقيلي عبادة بن شداد بن الرحالة ذي بن األخيل بنت ليلى: األخيلية ليلى

 ( ه80
239 

 39 (هـ 370 - 282. )محدث إمام المصري الحسن، رشيق ابن العسكري محمد أبو  51

51  
 جماعة عن يروي األعالم، أحد المكي الحبر اإلمام جبر بن الحجاج أبو مجاهد

 (. هـــ103: ت) وسلم عليه اهلل صلى- هللا رسول أصحاب من
113 

52  
. األعالم أحد ،العالمة الفقيه الكوفي موالهم الشيباني فرقد بن الحسن بن محمد

 (ه 190-181:ت)
325 

53  
: ت) واللغة باألدب عالم بقطرب الشهير علي، أبو أحمد، بن المستنير بن محمد

 ( هـ 206
217 

 175 (هـ 110:ت) قريظة بني سبي من أبوه كان حمزة أبو القرظي كعب بن محمد  54

55  
 ببغداد ربيةالع إمام، بالمبرد المعروف العباس، أبو األكبر عبد بن يزيد بن محمد

 (ـه 286:ت)
197 
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 الصفحة العلم م

56  
 القراء اختالف في كتاب له نحوي، مضري مقرئ حمدان، أحمد بن المظفر

 (هـ333:ت. )السبعة
39 

57  
 بالحالل األمة أعلم الخزرجي،كان األنصاري أوس بن عمرو بن جبل بن معاذ

 (هـ 18: ت. )والحرام
113 

 133 ( هـ 209:ت، )العالمة حويالن  البصري، التيمي عبيدة أَُبو  المثنى، بن معمر  58

59  
 السبعة القراء أحد المدني بالوالء الليثي نعيم أبي بن الرحمن عبد بن نافع

 .ثقة واألعالم
128 

61  
: ت.)المقرئ الدمشقي التغلبي هللا عبد أبو األخفش شريك بن موسى بن هارون

 (ـه 300
208 

 314 .ترجمته على أقف لم العدوي شكيم بن هانئ  61

62  
، المكي   الحرم فقيه  خالد وأبو  جريج، بن العزيز عبد بن الملك عبد وليدال أبو

 (ـه 150-80:ت) المولد مكي، بمكة العلم في التصانيف صنف من أول وهو
147 

 298 ( هـ113:ت) الكتب قرأ ممن كان منبه بن وهب  63

64  
، منظور بن هللا عبد بن زياد بن يحيى  وفيينالك إمام: بالفراء المعروف  الديلمي 

 (هـ207:ت)
217 

 154 (هـ69:ت) الشعراء فحول من الحميري مفرغ بن ربيعة بن يزيد  65
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 سادسًا: فهرس املراجع واملصادر

 1 اإلصدار احلاسوبي للنشر النبوية املدينة مصحف

 املصحف لطباعة فهد امللك جممع

 المصنف المؤلف م

1  

سفيان بن قيس البغدادي  أبو بكر عبد هللا بن محمد بن عبيد بن ابن أبي الدنيا

هـ(  الصبر والثواب عليه، ت: محمد 281األموي القرشي )ت: 

 -هـ 1418، )بيروت: دار ابن حزم، 1خير رمضان يوسف، ط

 م( 1997

2  

أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن عيسى بن محمد المري،   ابن أبي َزَمنِين

ت: أبو عبد  هـ( تفسير القرآن العزيز،399اإللبيري المالكي )ت: 

)القاهرة: 1محمد بن مطفى الكنز، ط -هللا حسين بن عكاشة 

 م(2002-هـ 1423الفاروق الحديثة،

3  
 ابن أبي شيبة

أبو بكر عبد هللا بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي 

هـ( المصنف في األحاديث واآلثار، ت: كمال 235العبسي )ت: 

 ه(1409،)الرياض:مكتبة الرشد،1يوسف الحوت، ط

4  

أبو بكر وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني )ت:  ابن أبي عام

، ) القاهرة: 2هـ( الزهد : ت: عبد العلي عبد الحميد حامد، ط287

 م(1408دار الريان للتراث،

5  

ابن األثير أبو الحسن عز 

 الدين

علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 

هـ( أسد الغابة)بيروت: دار 630اني الجزري، )ت:الشيب

 م(1989 -هـ 1409الفكر،

6  

هـ(  المثل السائر في أدب الكاتب 637نصر هللا بن محمد )ت:  ابن األثير ضياء الدين

 -، )القاهرة1والشاعر، ت: أحمد الحوفي،  بدوي طبانة، ط

 دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع( -الفجالة

هـ( 833أبو الخير شمس الدين محمد بن محمد بن يوسف )ت:  يابن الجزر  7

شرح طيبة النشر في القراءات، ضبطه وعلق عليه: الشيخ أنس 
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 م(2000-هـ  1420، ) بيروت: دار الكتب العلمية،2مهرة، ط

8  

 1380النشر في القراءات العشر، ت: علي محمد الضباع )ت: 

 الكتاب العلمية( هـ( )المطبعة التجارية الكبرى، تصوير دار

 

9  

 ابن الجوزي

أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد )ت: 

هـ( زاد المسير في علم التفسير، ت: عبد الرزاق المهدي، 597

 هـ( 1422-، )بيروت: دار الكتاب العربي1ط

11  

( فنون األفنان في عيون علوم 597أبو الفرج عبد الرحمن )ت: 

وائده د/حسن ضياء الدين عتر)دار البشائر القرآن، حققه وأكمل ف

 اإلسالمية(

11  
، 6هـ( أوضح التفاسير،  ط1402محمد محمد عبد اللطيف )ت:  ابن الخطيب

 م( 1964 -هـ  1383 -)المطبعة المصرية ومكتبتها

12  
هـ( األول في 316أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي )ت:  ابن السراج

 مؤسسة الرسالة(  -بيروت –ي، ) لبنان النحو، ت: عبد الحسين الفتل

13  

هـ( 542أبو السعادات ضياء الدين هبة هللا بن علي بن حمزة )ت:  ابن الشجري

، 1أمالي بن الشجري، ت: الدكتور محمود محمد الطناحي، ط

 م( 1991-هـ 1413)القاهرة: مكتبة الخانجي،

14  

الحنبلي،  )ت:  أبو الفالح عبد الحي بن أحمد بن محمد الَعكري ابن العماد

هـ(  شذرات الذهب في أخبار من ذهب ت: محمود 1089

،)دمشق: 1األرناؤوط وخرج أحاديثه: عبد القادر األرناؤوط، ط

 م( 1986 -هـ  1406بيروت: دار ابن كثير،

15  

أبو محمد تاج الدين،  عبد هللا بن عبد المؤمن بن الوجيه بن عبد  ابن المبارك

هـ(  الكنز في 741ي  المقرئ )ت: هللا بن على الت اجر الواسط

مكتبة  -، ) القاهرة1القراءات العشر، ت: د.خالدالمشهداني، ط

 م( 2004 -هـ  1425-الثقافة الدينية

هـ(  كتاب تفسير القرآن، قدم 319أبو بكر محمد بن إبراهيم )ت:  ابن المنذر النيسابوري  16

حققه وعلق له األستاذ الدكتور: عبد هللا بن عبد المحسن التركي، 
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دار -، ) المدينة النبوية1عليه الدكتور: سعد بن محمد السعد، ط

 م(  2002هـ،   1423 -المآثر 

17  

أبو عبد هللا، عز الدين محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن  ابن الوزير

هـ( العواصم والقواصم في 840المفضل الحسني القاسمي، )ت: 

نه،  وخرج أحاديثه،   الذب عن سنة أبي القاسم حققه وضبط

مؤسسة الرسالة -، ) بيروت3وعل ق عليه: شعيب األرنؤوط، ط

 م( 1994 -هـ  1415 -للطباعة والنشر والتوزيع

18  
 ابن بشكوال

هـ( عني بنشره وصححه  578أبو القاسم خلف بن عبد الملك )ت: 

،)مكتبة الخانجي، 1وراجع أصله: السيد عزت العطار الحسيني، ط

 م(1955 -هـ 1374

19  

هـ(  728أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحراني )ت:  ابن تيمية

مجموع الفتاوى، ت: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ) المدينة 

النبوية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،   

 م(1995هـ/1416

21  

 ابن جرير

ب أبو جعفر الطبري محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غال 

هـ( جامع البيان في تأويل القرآن،  ت: أحمد 310اآلملي،  )ت: 

 م( 2000 -هـ  1420،  )مؤسسة الرسالة،1محمد شاكر، ط

21  

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ت: عبد هللا بن عبد المحسن 

)دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع 1التركي، ط

 م( 2001 -هـ 1422واإلعالن،

22  
هـ( 369لملوك، القرطبي، لعريب بن سعد،  )ت: تاريخ الرسل وا

 هـ( 1387، )بيروت: دار التراث، 2تاريخ الطبري، ط

23  

أبو القاسم،  محمد بن أحمد بن محمد بن عبد هللا،  الكلبي  ابن جزي

هـ( التسهيل لعلوم التنزيل، ت: الدكتور عبد 741الغرناطي )ت: 

 -بي األرقم شركة دار األرقم بن أ-)بيروت 1هللا الخالدي، ط

 هـ( 1416

 ابن جني  24
هـ(  اللمع في العربية،  ت: 392أبو الفتح عثمان المولي،  )ت: 

 فائز فارس )الكويت: دار الكتب الثقافية(  
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25  
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، )وزارة 

 م( 1999 -هـ1420المجلس األعلى للشئون اإلسالمية، -األوقاف

 ،  )الهيئة المصرية العامة للكتاب(4ئص، طالخصا  26

27  

هـ(  852أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد )ت:   ابن حجر العسقالني

( رسالة علمية 17المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، ت: )

قدمت لجامعة اإلمام محمد بن سعود، تنسيق: د. سعد بن ناصر بن 

لسعودية: دار العاصمة،  دار الغيث،  ، )ا1عبد العزيز الشثري، ط

 هـ(1419

28  

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد األندلسي القرطبي الظاهري  ابن حزم

هـ(  الفصل في الملل واألهواء والنحل، ) القاهرة: 456)ت: 

 مكتبة الخانجي(

29  

هـ(، الحجة في القراءات 370أبو عبد هللا الحسين بن أحمد،  )ت:  ابن خالويه

،  )بيروت: دار الشروق، 4ت: عبد العال سالم مكرم،  ط السبع،

 هـ(  1401

31  

أبو طاهر إسماعيل بن سعيد المقرئ األنصاري السرقسطي )ت:  ابن خلف

هـ( العنوان في القراءات السبع ت: : زهير زاهد وخليل 455

 هـ( 1405العطية )عالم الكتب،  بيروت ، 

31  

ن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن أبو العباس شمس الدين أحمد ب ابن خلكان

هـ( وفيات األعيان وأنباء أبناء 681خلكان البرمكي اإلربلي )ت: 

 الزمان، ت: إحسان عباس

32  

 ابن دريد

هـ( االشتقاق، 321أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي )ت:

،)بيروت: دار 1ت: وشرح: عبد السالم محمد هارون، ط

 م (1991-هـ  1411الجيل،

33  
، ) بيروت: دار العلم 1جمهرة اللغة: ت: رمزي منير بعلبكي، ط

 م(1987للماليين،

34  
هـ( : 400أبو الخير زيد بن عبد هللا بن مسعود الهاشمي )ت:  ابن رفاعة،

 هـ(1423، ) دمشق: دار سعد الدين،  1األمثال ط
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35  
هـ( حجة القراءات، 403عبد الرحمن بن محمد،  أبو زرعة )ت:  ابن زنجلة

 سعيد األفغاني)دار الرسالة(ت: 

36  

هـ( غريب 224أبو ُعبيد القاسم بن عبد هللا الهروي البغدادي )ت:  ابن سال م

،)الدكن: حيدر آباد، 1الحديث ت: د. محمد عبد المعيد خان، ط

 م( 1964-هـ  1384مطبعة دائرة المعارف العثمانية،

37  

 ابن سيده

المحكم  هـ(458أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي )ت: 

، )بيروت: 1والمحيط األعظم ت: ابن سيده عبد الحميد هنداوي، ط

 م(2000-هـ  1421دار الكتب العلمية،

38  
،)بيروت: دار إحياء 1المخصص، ت: خليل إبراهم جفال، ط 

 م(1996 -هـ1417التراث العربي،

39  

هـ(  بالغات النساء، 280أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر )ت:  ابن طيفور

رحه: أحمد األلفي، )القاهرة: مطبعة مدرسة والدة صححه وش

 م(1908-هـ1326عباس األول، 

41  

أبو حفص سراج الدين عمر بن علي الحنبلي الدمشقي النعماني  ابن عادل

هـ( اللباب في علوم الكتاب، ت: الشيخ عادل أحمد عبد 775)ت: 

، ) لبنان: دار الكتب 1الموجود والشيخ علي محمد معوض، ط

 م( 1998-ـه1419العلمية،

41  

محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي، )ت:  ابن عاشور

،  )تونس: الدار التونسية 1هـ( التحرير والتنويرط1393

 هـ(1984للنشر،

42  

محمد بن محمد الورغمي التونسي المالكي،  أبو عبد هللا )ت:  ابن عرفة

هـ( تفسير اإلمام ابن عرفة، ت: د. حسن المناعي، 803

 م( 1986)تونس: مركز البحوث بالكلية الزيتونية، 1ط

43  

أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام األندلسي  ابن عطية

هـ(،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، 542المحاربي )ت: 

، )بيروت: دار الكتب 1ت: عبد السالم عبد الشافي محمد، ط

 هـ( 1422العلمية، 
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44  

 ابن فارس

أبو الحسين حمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، )ت: 

هـ (الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب  395

 م( 1997-هـ1418-، ) محمد علي بيضون1في كالمها، ط

45  
-معجم مقاييس اللغة، ت: عبد السالم محمد هارون)دار الفكر

 م(1979 -هـ1399

46  
، 2ق: زهير عبد المحسن سلطان، طمجمل اللغة، دراسة وتحقي

 م( 1986 -هـ  1406)بيروت: مؤسسة الرسالة، 

47  

هـ( 406أبو بكر محمد بن الحسن األنصاري األبهاني،  )ت:  ابن فورك

آخر سورة السجدة،  -تفسير ابن فورك من أول سورة المؤمنون 

، )مكة: 1دراسة وت: عالل عبد القادر بندويش )ماجستير( ط

 م( 2009 -ـه1430ى، جامعة أم القر

48  

أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد هللا بن علي  المري  ابن قاسم

هـ( توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن 749المالكي )ت : 

مالك، شرح وت: : عبد الرحمن علي سليمان،  أستاذ اللغويات في 

 م(2008 -هـ 1428-، )دار الفكر العربي1جامعة األزهر، ط

49  

هـ( األخبار الطوال، ت: عبد 282أبو حنيفة أحمد بن داود )ت:  أبو حنيفة الدينوري

، ) القاهرة: 1المنعم عامر مراجعة: الدكتور جمال الدين الشيال، ط

 م( 1960دار إحياء الكتب العربي، عيسى البابي الحلبي وشركاه، 

51  

 ابن قتيبة الدينوري

تأويل مشكل القرآن،  هـ(276أبو محمد عبد هللا بن مسلم، )ت: 

 م( 2007ت: إبراهيم شمس الدين،  )بيروت: دار الكتب العلمية، 

 هـ(  1423الشعر والشعراء، ) القاهرة: دار الحديث،   51

52  
غريب القرآن، ت: أحمد صقر)دار الكتب العلمية )لعلها مصورة 

 م( 978-هـ 1398عن الطبعة المصرية( 

53  
ي، قدم له: الدكتور مسعود الجراثيم،  ت: محمد جاسم الحميد

 وزارة الثقافة(-بوبو)دمشق

أدب الكاتب )أو( أدب الكت اب، ت: محمد الدالي )القاهرة: مؤسسة   54
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 الرسالة( 

55  

 ابن قدامة
أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة 

هـ(المغني البن 620الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، )ت:

: محمد خليل هراس)القاهرة: مطبعة نشر الثقافة قدامة، ت

 اإلسالمية بمصر( 

56  

هـ( 751محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين )ت:  ابن قيم الجوزية

جالء األفهام في فضل الالة على محمد خير األنام، ت: شعيب 

، ) الكويت: دار 2عبد القادر األرناؤوط، ط -األرناؤوط

 (م1987 –1407العروبة،

57  

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي  ابن كثير

 -هـ  1407هـ(، البداية والنهاية، )دار الفكر،774)المتوفى: 

 م( 1986

58  
، ) دار 2تفسير القرآن العظيم، ت: سامي بن محمد سالمة، ط 

 م(1999-هـ1420طيبة للنشر والتوزيع،

59  

 ابن مالك

الدين محمد بن عبد هللا،  الطائي،  )ت:  أبو عبد هللا جمال

 هـ( ألفية ابن مالك، )دار التعاون(672

61  
إكمال األعالم بتثليث الكالم، ت: سعد بن حمدان الغامدي، 

 م(1984هـ 1404)مكة المكرمة: جامعة أم القرى،1ط

61  

، ) مكة 1شرح الكافية الشافية، ت: عبد المنعم أحمد هريدي، ط

القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث المكرمة: جامعة أم 

 اإلسالمي كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية(

62  

أحمد بن موسى بن العباس التميمي،  أبو بكر البغدادي )ت:  ابن مجاهد

هـ( كتاب السبعة في القراءات، ت: شوقي 324

 هـ(1400،)مصر: دار المعارف، 2ضيف،ط

63  

السيد محمود آل غازي العاني )ت: عبد القادر بن مال  حويش  ابن مال  

 -هـ  1382، ) دمشق: مطبعة الترقي،1هـ( بيان المعاني ط1398

 م(  1965
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64  

هـ( 227سعيد،  أبو عثمان بن شعبة الخراساني الجوزجاني )ت:  ابن منصور

محققا، دراسة وت: د سعد بن  –التفسير من سنن سعيد بن منور 

)الرياض: دار الميعي ، 1عبد هللا بن عبد العزيز آل حميد، ط

 م( 1997 -هـ  1417-للنشر والتوزيع

65  

أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن على األنصاري  ابن منظور

،  )بيروت: 3هـ(لسان العرب، ط711الرويفعى اإلفريقى )ت: 

 هـ(1414دار صادر، 

66  

إبراهيم بن ناصف بن عبد هللا بن ناصف بن عبد هللا بن ناصف  ابن ناصف

ِصي  نصراني الديانة )ت: بن  َياِزِجي  ال ِحم  جنبالط بن سعد ال 

هـ( نجعة الرائد وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد، 1324

 م( 1905)مصر: مطبعة المعارف، 

67  

أبو محمد جمال الدين عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا،   ابن هشام

د.مازن ، ت: مغنياللبيبعنكتباْلعاريبهـ( 761)ت: 

 م(1985، )دمشق: دار الفكر،6المبارك/محمد علي حمد هللا، ط

68  

هـ(  تفسير 197أبو محمد عبد هللا بن مسلم المري القرشي )ت:  ابن وهب

)بيروت: 1القرآن من الجامع البن وهب، ت: ميكلوش موراني، ط

 م( 2003دار الغرب اإلسالمي،

69  
 بن سهل بن سعيد بن يحيى )ت: نحو أبو هالل الحسن بن عبد هللا ابن مهران العسكري

 هـ( جمهرة األمثال، ) بيروت: دار الفكر(395

71  

كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبيد هللا األنصاري، )ت:  أبو البركات ابن األنباري

هـ( اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين: البصريين 577

 -هـ1424المكتبة العصرية،-) بيروت: صيدا1والكوفيين، ط

 م(2003

71  
 أبو الحسن ابن األثير

عز الدين علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن 

هـ( الكامل في التاريخ، 630عبد الواحد الشيباني الجزري، )ت:  

 هـ(1402)بيروت:  دار صادر، 

هـ(  550نجم الدين محمود بن أبى الحسن بن الحسين،  )ت: نحو  أبو القاسم النيسابوري  72

إيجاز البيان عن معاني القرآن، ت: حنيف بن حسن القاسمي، 
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 هـ(  1415 -دار الغرب اإلسالمي -، ) بيروت1ط

73  

جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر،  أيسر التفاسير لكالم  أبو بكر الجزائري

،  )المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، 5العلي الكبير،  ط

م( 2003هـ/1424

74  

ران،  )ت:  و بكر النيسابورى  أب هـ( المبسوط في القراءات 381أحمد بن الحسين بن ِمه 

العشر، ت: سبيع حمزة حاكيمي، )دمشق: مجمع اللغة العربية، 

 م(  1981

75  

أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف األندلسي )ت:  أبو حيان

، 1هـ( البحر المحيط في التفسير ت: دقي محمد جميل ط745

 هـ(1420)بيروت:دار الفكر،

76  

هـ( الجواهر الحسان 875عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف )ت:  أبو زيد الثعالبي

عادل أحمد عبد -في تفسير القرآن،  ت: محمد علي معوض 

 هـ( 1418، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1الموجود، ط

77  

ر الفيح، ت: أحمد بن هـ(  إسفا433محمد بن علي بن محمد )ت:  أبو سهل الهروي

، )المدينة المنورة: عمادة البحث 1سعيد بن محمد قشاش، ط

 هـ(1420العلمي بالجامعة اإلسالمية،

78  

أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم  أبو شامة

هـ(، إبراز المعاني من حرز األماني 665المقدسي الدمشقي ،)ت: 

 ة(،)بيروت: دار الكتب العلمي

 أبو ُشهبة  79
هـ( المدخل لدراسة القرآن 1403محمد بن محمد بن سويلم )ت: 

 م( 2003 -هـ  1423،)القاهرة: مكتبه السنة، 2الكريم، ط

81  
هـ( مجاز القرآن،  ت: 209معمر بن المثنى التيمى البري )ت:  أبو عبيدة

 هـ( 1381محمد فواد سزگين،  )القاهرة: مكتبة الخانجى، 

81  

إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى بن محمد بن  ليأبو علي القا

هـ( عني بوضعها وترتيبها: محمد عبد الجواد 356سلمان )ت: 

 م(1926 -هـ1344، )القاهرة: دار الكتب المصرية،2األمعي، ط
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82  

هـ( ،فقه اللغة وسر 429عبد الملك بن محمد بن إسماعيل )ت:  أبو منصور الثعالبي

، )إحياء التراث العربي، 1بد الرزاق المهدي، طالعربية، ت: ع

 م(  2002 -هـ 1422

83  

ه( تفسير الماتريدي  333محمد بن محمد بن محمود،  )ت:  أبو منصور الماتريدي

، )بيروت: دار 1)تأويالت أهل السنة( ت: د. مجدي باسلوم، ط

 م(  2005 -هـ  1426الكتب العلمية، 

84  

حمد بن إسحاق بن موسى بن مهران أحمد بن عبد هللا بن أ أبو نعيم

هـ( حلية األولياء وطبقات األصفياء)السعادة 430األصبهاني )ت: 

 م(1974 -هـ 1394-بجوار محافظة مصر

85  
، )الرياض: 1ط معرفة الصحابة، ت: عادل بن يوسف العزازي، 

 م( 1998 -هـ  1419دار الوطن،

86  

فتح الوصيد في شرح  ( 643علم الدين علي بن محمد )ت:  أبوالحسن السخاوي

القصيد تحقيق: د. موالي محمد اإلدريسي الطاهري دكتوراه، 

، )الرياض: مكتبة الرشد،  السلسلة : سلسلة رسائل جامعية، 1ط

 م( 2002 -هـ 1423، 92

87  

هـ(  902شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد )ت:  أبوالخير السخاوي

يث المشتهرة على المقاصد الحسنة في بيان كثير من األحاد

، )بيروت: دار الكتاب 1األلسنة، ت: محمد عثمان الخشت، ط

 م(1985 -هـ  1405العربي، 

88  
، 1هـ( الموسوعة القرآنية،  ط1414إبراهيم بن إسماعيل )ت:  األبياري

 هـ( 1405)مؤسسة سجل العرب

89  

 األزهري الهروي

هـ( تهذيب 370أبو منصور محمد بن أحمد بن الهروي،  )ت: 

، ) بيروت: دار إحياء 1لغة، ت: محمد عوض مرعب، طال

 م( 2001التراث العربي، 

91  
،)السعودية:  مركز البحوث في كلية اآلداب،  1معاني القراءات، ط

 م( 1991 -هـ  1412جامعة الملك سعود، 

األخفش،  أبو الحسن المجاشعي بالوالء البلخي ثم البري،  )ت:   91
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، ) 1تورة هدى محمود قراعة، طهـ( معانى القرآن ت: الدك215

 م( 1990-هـ  1411القاهرة: مكتبة الخانجي، 

92  

هـ( شرح شافية ابن 686نجم الدين محمد بن الحسن الرضي )ت:  اإلستراباذي

الحاجب، مع شرح شواهده للعالم الجليل عبد القادر البغدادي 

ه، ت: مجموعة من 1093صاحب خزانة األدب المتوفي عام 

 م(1975-هـ1395دار الكتب العلمية، تين، ) لبنان:

93  

 األشموني

 

أحمد بن عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم المصري الشافعي 

هـ( منار الهدى في بيان الوقف واالبتدا، ت: عبد 1100)ت: 

 م(2008الرحيم الطرهوني)القاهرة: دار الحديث، 

94  

( روح هـ1270شهاب الدين محمود بن عبد هللا الحسيني )ت:  األلوسي

المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ت: علي عبد 

 هـ( 1415، ) بيروت: دار الكتب العلمية،1الباري عطية، ط

95  

سمط الآللي في شرح أمالي القالي ]هو كتاب شرح أمالي القالي /  أمالي القالي

ألبي عبيد البكري؛ نسخه وححه وحقق ما فيه وخرجه وأضاف 

يز الميمني[، نسخه وححه ونقحه وحقق ما فيه إليه عبد العز

واستخرجه من بطون دواوين العلم: عبد العزيز الميمني، 

 )بيروت: دار الكتب العلمية( 

96  

أبو عبد هللا بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني )ت:  اإلمام أحمد

 -هـ(  مسند اإلمام أحمد بن حنبل، ت: شعيب األرنؤوط 241

إشراف: د عبد هللا بن عبد المحسن -آخرونو -عادل مرشد

 م(2001 -هـ  1421 -مؤسسة الرسالة-، )القاهرة1التركي، ط

97  

 اإلمام مالك

هـ( 179مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني )ت: 

 م(1994 -هـ 1415، )دار الكتب العلمية، 1المدونة، ط

98  

ق عليه: موطأ اإلمام مالك، صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعل

 1406محمد فؤاد عبد الباقي،)بيروت: دار إحياء التراث العربي، 

 م(1985 -هـ 

هـ( إيضاح الوقف واالبتدا 328أبوبكر محمد بن قاسم بن بشار )ت األنباري  99

في كتاب هللا عز وجل، ت: محي الدين عبدالرحمن 
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 م(1971ه1391رمضان)دمشق: مطبوعات مجمع اللغة العربية،

111  
معاني كلمات الناس ت: د. حاتم الصالح الضامن، الزاهر في 

 (1992-هـ  1412،  )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1ط

111  

أزمان إسماعيل أحمد، دراسة وتحقيق الجزء الثامن من كتاب  األندونيسي

البرهان لإلمام الحوفي)القاهرة: جامعة األزهر، كلية اللغة 

لكريم أستاذ العربية.إشراف أ.د./ صبحي عبد الحميد محمد عبد ا

 م(1991-ه1412اللغويات بالكلية، رسالة دكتوراه 

112  

 األنصاري

أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا زين الدين السنيكي 

هـ( المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف 926)ت: 

دار الكتب  -)بيروت 1واالبتداء، ت: شريف أبو العال العدوي، ط

 م( 2002 -هـ  1422-العلمية

113  

إعراب القرآن العظيم حققه وعلق عليه: د. موسى على موسى 

 -هـ  1421-()دار النشر: ال توجد1مسعود )رسالة ماجستير( ط

 م(2001

114  

هـ( 446أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد )ت:  األهوازي

،الوجيز في شرح قراءات القرأة الثمانية أئمة األمصار الخمسة، 

،) بيروت: دار الغرب 1د ، طت: دريد حسن أحم

 م(  2002اإلسالمى،

115  

 الباباني البغدادي
هـ( إيضاح 1399إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم )ت: 

المكنون في الذيل على كشف الظنون،عنى بتصحيحه وطبعه على 

نسخة المؤلف: محمد شرف الدين بالتقايا رئيس أمور الدين، 

دار إحياء التراث العربي،  والمعلم رفعت بيلكه الكليسى)بيروت:

 بيروت( 

116  

أبو الحسن،  نور الدين علي بن الحسين بن علي جامع العلوم  الباقولي

فهاني )ت: نحو  هـ(  إعراب القرآن المنسوب للزجاج، 543األَص 

،  )القاهرة: دار الكتاب 4ت: ودراسة: إبراهيم اإلبياري،  ط

 هـ( 1420المصري، ودار الكتب بيروت، 

هـ( خزانة األدب ولب لباب لسان 1093عبد القادر بن عمر )ت:  ديالبغدا  117
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،)القاهرة: 4العرب، ت: وشرح: عبد السالم محمد هارون، ط

 م( 1997 -هـ  1418مكتبة الخانجي، 

118  

أبو محمد محيي السنة الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء  البغوي

= تفسير  هـ( معالم التنزيل في تفسير القرآن510الشافعي )ت : 

، ) بيروت: دار إحياء التراث 1البغوي،  عبد الرزاق المهدي، ط

 هـ( 1420العربي،

119  

إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر )ت:  البقاعي

، ) القاهرة: 1هـ( نظم الدرر في تناسب اآليات والسور، ط885

 دار الكتاب اإلسالمي( 

111  
 البلنسي

هـ( 658 بن أبي بكر القضاعي )ت: ابن األبار محمد بن عبد هللا

التكملة لكتاب الصلة،ت: عبد السالم الهراس،)لبنان: دار الفكر 

 م(1995-هـ1415-للطباعة

111  

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن  البوصيري

هـ( إتحاف الخيرة 840قايماز بن عثمان الكناني الشافعي )ت: 

 المسانيد العشرةالمهرة بزوائد 

112  

هـ( الكشف 427أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم،  )ت:  الثعلبي

، 1والبيان عن تفسير القرآن، ت: اإلمام أبي محمد بن عاشور، ط

 م( 2002 -هـ  1422)بيروت: دار إحياء التراث العربي،

113  

ار أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي األل، الد الجرجاني

َور، دراسة وت: 471)ت:  رر في َتِفسيِر اآليِ والس  ُج الد  هـ(  َدر 

ن،  )وشاركه في بقية  )الفاتحة والبقرة( َوليد ِبن أحمد بن الِح الُحَسي 

، ) بريطانيا: مجلة 1األجزاء(: إياد عبد اللطيف القيسي، ط

 م(  2008 -هـ  1429الحكمة،

114  

الد بن عبد هللا بن أبي بكر بن محمد،  )ت: زين الدين المري خ الجرجاوي  األزهري

هـ( شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون 905

 -هـ1421،  )بيروت: دار الكتب العلميةن1التوضيح في النحو، ط

 م2000

هـ( 390النهرواني، أبو الفرج المعافى بن زكريا بن يحيى )ت:  الجريرى  115
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الشافي، ت: عبد الكريم الجليس الصالح الكافي واألنيس الناصح 

 -هـ  1426، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1سامي الجندي، ط

 م( 2005

116  

شمس الدين محمد بن عبد المنعم بن محمد القاهري الشافعي،   الَجوَجري

هـ( شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب ت: 889)ت: 

، )المدينة المنورة: عمادة البحث 1نواف بن جزاء الحارثي، ط

 م(  2004هـ/1423العلمي بالجامعة اإلسالمية،

117  

هـ( الصحاح تاج 393أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي )ت:  الجوهري

، ) 4اللغة وصحاح العربية ت: أحمد عبد الغفور عطار،  ط

 م(  1987-هـ 1407بيروت: دار العلم للماليين، 

 حاجي خليفة  118
هـ(  عن 1067)ت: مصطفى بن عبد هللا كاتب جلبي القسطنطيني 

 م(1941أسامي الكتب والفنون،) بغداد:  مكتبة المثنى، 

119  

أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدويه بن ُنعيم بن  الحاكم النيسابوري

،  1الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع، ط

 هـ( المستدرك على الصحيحين ت: مصطفى عبد القادر405)ت: 

 (1990 – 1411 -عطا )بيروت:دار الكتب العلمية 

121  
،)القاهرة: مكتبة 3حسن، د/ إبراهيم حسن، تاريخ اإلسالم،ط حسن

 م(1982النهضة المصرية،

121  

هـ( شمس العلوم ودواء كالم العرب 573نشوان بن سعيد )ت:  الحميرى

مطهر بن علي  -من الكلوم ت: د حسين بن عبد هللا العمري 

)دار الفكر المعاصر 1يوسف محمدعبدهللا، طد  -اإلرياني 

 م( 1999 -هـ  1420)بيروت:  دار الفكر )دمشق:

122  

أبو الحسن عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر  الخازن

هـ( لباب التأويل في معاني التنزيل، ت:، : 741الشيحي،  )ت: 

، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1تحيح محمد علي شاهين، ط

 هـ( 1415

 1أبو بالل، أحمد بن محمد،  المجتبى من مشكل إعراب القرآن، ط الخراط  123

)المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 
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 هـ( 1426

124  

هـ(  جمهرة أشعار 170أبو زيد محمد بن أبي القرشي )ت:  الخطاب

العرب، حققه وضبطه وزاد في شرحه: علي محمد البجادي، ) 

 للطباعة والنشر والتوزيع(نهضة مصر 

125  

هـ( 977الشربيني، شمس الدين،  محمد بن أحمد الشافعي )ت:  الخطيب

السراج المنير في اإلعانة على معرفة بعض معاني كالم ربنا 

 هـ( 1285–الحكيم الخبير)القاهرة، مطبعة بوالق )األميرية( 

126  

: شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر المري الحنفي )ت  الخفاجي

اة: ِعَنايُة 1069 هـ(َحاِشيُة الشَِّهاِب َعلَى تف سيِر الَبيَضاِوي،  ال ُمَسمَّ

اِضى َعلَى تف سيِر الَبيَضاوي)بيروت: دار  الَقاِضى وِكَفايُة الرَّ

 صادر(

127  

 الدارمي
أبو محمد عبد هللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن َبهرام بن عبد 

سند الدارمي هـ( م255الصمد، التميمي السمرقندي )ت: 

،)بيروت: 1المعروف بسنن الدارمي، ت: نبيل هاشم الغمري ط

 م(2013 -هـ 1434دار البشائر،

128  

 الداني

هـ( 444أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر،  )ت: 

المكتفى في الوقف واالبتدا، ت: محيي الدين عبد الرحمن 

 م( 2001 -هـ  1422، )األردن: دار عمار،1رمضان،  ط

129  
، ) الكويت: 1البيان في عد  آي القرآن ت: غانم قدوري الحمد، ط

 م(1994 -هـ1414مركز المخطوطات والتراث،

131  
)بيروت: دار   2التيسير في القراءات السبع،ت: اوتو تريزل، ط

 م( 1984هـ/ 1404الكتاب العربي،

131  
،) مكة 1األحرف السبعة للقرآن، ت: عبد المهيمن طحان ،ط

 هـ(1408ة المنارة، المكرمة: مكتب

132  
 1428)اإلمارات: الشارقة  1جامع البيان في القراءات السبع  ط

 م(  2007 -هـ 
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133  

هـ( طبقات 945شمس الدين محمد بن علي بن أحمد، )ت:   الداوودي

،)القاهرة: مكتبة وهبة، 1المفسرين،ت: علي محمد عمر،ط

 هـ(1392

134  
هـ( إعراب 1403درويش، محيي الدين بن أحمد مطفى )ت :  درويش

 هـ( 1415)بيروت: دمشق: دار اليمامة،4القرآن وبيانه، ط

135  

إسماعيل محمود القاسم،  -أحمد محمد حميدان  -أحمد عبيد  الدعاس

، ) دمشق: دار المنير ودار 1إعراب القرآن الكريم، ط

 هـ( 1425الفارابي،

136  

 الذهبي

ماز )ت:  شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاي  

هـ( سير أعالم النبالء، مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ 748

 م( 1985هـ /  1405،) مؤسسة الرسالة، 3شعيب األرناؤوط،ط

137  
دول اإلسالم، ت: فهيم محمد شلتوت ومحمد مصطفى 

 م(1974إبراهيم،)القاهرة:الهيئة المصرية العامة للكتاب،

138  
،) دار الكتب 1واألعصار،طمعرفة القراء الكبار على الطبقات 

 م(1997 -هـ 1417العلمية: 

139  
 -هـ1419،)بيروت:  دار الكتب العلمية،1تذكرة الحفاظ،ط

 م(1998

141  

ماز   أبو عبد هللا شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاي 

هـ( العبر في خبر من غبر، ت:  أبو هاجر 748الذهبي )ت:  

بيروت:  دار الكتب  ،)1محمد السعيد بن بسيوني زغلول،ط

 العلمية(

141  

 العطار الرشيد
 الدين رشيد الحسين، أبو علي، بن هللا عبد بن علي بن يحيى

 نزهة( هـ662: المتوفى) المصري، ثم النابلسي االموي القرشي

 الحفاظ من البغوي القاسم أبي عن حدث من ذكر في الناظر

 ابن ارد)  ،1المطيري،ط الجبرين باني بن مشعل: ت واألكابر،

 (م 2002 - هـ 1423 -حزم

د.إبراهيم عبد هللا رفيده،النحو وكتب التفسير)الدار الجماهيرية  رفيدة  142
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 م(1990للنشر التوزيع واإلعالن،

143  
 الرومي

، دراسات 12أ. د. فهد بن عبد الرحمن بن سليمان )معاصر( ط

هـ 1424في علوم القرآن الكريم )حقوق الطبع محفوظة للمؤلف، 

 م(2003 -

144  

بيدي اق الحسيني،  أبو الفيض،  الملق ب  الزَّ د بن محم د بن عبد الرز  محم 

هـ( تاج العروس من جواهر القاموس، 1205بمرتضى،  )ت: 

 ت: مجموعة من تين)دار الهداية(

145  

هـ( معاني 311أبو إسحاق، إبراهيم بن السري بن سهل، )ت:  الزجاج

، )بيروت: عالم 1القرآن وإعرابه ت: عبد الجليل عبده شلبي، ط

 م( 1988 -هـ  1408الكتب، 

146  

 الزجاجي

أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي،  )ت: 

، )دمشق: دار 2هـ( الالمات، ت: مازن المبارك، ط337

 م(1985 -هـ1405الفكر،

147  
، ) بيروت: 1حروف المعاني والصفات ت: علي توفيق الحمد، ط

 م(1984-مؤسسة الرسالة 

قاني  148 ر   الز 
هـ( مناهل العرفان في علوم 1367محمد عبد العظيم، )ت: 

 ،) مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه الطبعة(3القرآن، ط

149  

هـ( 794أبو عبد هللا بدر الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر )ت:  الزركشي

البرهان في علوم القرآن، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، 

حياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي ،)القاهرة: دار إ1ط

 م(1957-هـ 1376وشركائه،

151  

 الزمخشري

هـ( 538أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد،  جار هللا )ت: 

،  )بيروت: دار 1أساس البالغة،  ت: محمد باسل عيون السود، ط

 م( 1998 -هـ  1419الكتب العلمية، 

151  
، ) 1و ملحم، طالمفصل في صناعة اإلعراب، ت: د. علي ب

 م(1993بيروت: مكتبة الهالل،
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152  
، ) بيروت: دار الكتاب 3الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ط

 هـ( 1407العربي،

153  

أد .عام العبد زهد، اإلسرائيليات في تفسير ابن جرير الطبري  زهد

لسورة يوسف عرض ونقد،  مؤتمر خطر الروايات الواهية على 

 1432ذو القعدة  8-7األربعاء  – اإلسالم  المنعقد الثالثاء

م )غزة: كلية أصول الدين، الجامعة 5/10/2011-4الموافق 

 اإلسالمية(

154  

هـ(  762أبو محمد جمال الدين عبد هللا بن يوسف بن محمد )ت:  الزيلعي

تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري، 

الرياض: دار ابن ، )1ت: عبد هللا بن عبد الرحمن السعد، ط

 هـ(1414خزيمة، 

155  

هـ( 666أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي )ت:  زين الدين الرازي

،)بيروت: صيدا: 5مختار الصحاح، ت: يوسف الشيخ محمد، ط

 م(1999هـ / 1420الدار النموذجية،-المكتبة العربية

156  

، لمسات بيانية في نو من فاضل بن الح بن مهدي بن خليل البدري السامرائي

ان: دار عمار للنشر والتوزيع، 3التنزيل،  ط  -هـ  1423، ) عمَّ

 م( 2003

157  

هـ( طبقات الشافعية 771تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين )ت:  السبكي

الكبرى، ت:  د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد 

 هـ(1413زيع،،)القاهرة: هجر للطباعة والنشر والتو2الحلو،ط

158  
هـ(  تفسير 161أبو عبد هللا بن سعيد بن مسروق الكوفي )ت:  سفيان الثوري

 م( 1983هـ  1403، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1الثوري، ط

159  
هـ( بحر 373أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم )ت:  السمرقندي

 العلوم 

161  

صور التميمي المروزي، )ت: أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن من السمعاني

هـ( األنساب، ت: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني 562

 1382،) حيدر آباد: مجلس دائرة المعارف العثمانية، 1وغيره،ط

 م(1962 -هـ 
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161  

أبو العباس شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم )ت:  السمين الحلبي

نون ت: الدكتور أحمد هـ( الدر المصون في علوم الكتاب المك756

 محمد الخراط)دمشق: دار القلم(

162  

هـ( 180أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء )ت:  سيبويه

)القاهرة: مكتبة 3الكتاب، ت: عبد السالم محمد هارون ط

 م( 1988 -هـ  1408الخانجي، 

163  

 السيوطي

هـ( حسن 911جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، )ت: 

اضرة في تاريخ مصر والقاهرة، ت: محمد أبو الفضل المح

،) مصر: دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي 1إبراهيم،ط

 م( 1967 -هـ  1387الحلبي وشركاه، 

 الدر المنثور)بيروت: دار الفكر(  164

165  
، ) القاهرة: 1طبقات المفسرين العشرين، ت: علي محمد عمر، ط

 م(1396مكتبة وهبة، 

166  
، 1في علوم القرآن ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط اإلتقان

 م(1974هـ/ 1394)الهيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة: 

167  
،)القاهرة: مكتبة 8د/ أحمد شلبي، موسوعة التاريخ اإلسالمي،ط شلبي

 م(1985النهضة المصرية،

168  

البنود م( نشر  1836أبو محمد عبد هللا بن ابراهيم العلوى،)ت:  العلوي الشنقيطى

هـ  1409،)بيروت:  دار الكتب العلمية، 1على مراقى السعود، ط

 م(، 1988 -

169  

محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني )ت :  الشنقيطي

هـ(  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )لبنان: دار 1393

 م(1995 -هـ  1415الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، 

171  
 تانيالشهرس

هـ( 548أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد )ت:  

،)القاهرة:  مطبعة 1الملل والنحل، تصحيح أحمد فهمي محمد،ط

 هـ(1398حجازي،
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171  

هـ( فتح 1250محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا اليمني )ت:  الشوكاني

) ، 1القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، ط

 ه( 1414دمشق:  بيروت: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب،

172  

هـ( الجدول في إعراب القرآن 1376محمود بن عبد الرحيم )ت:  صافي

، ) دار الرشيد: دمشق: بيروت: مؤسسة اإليمان، 4الكريم، ط

 هـ( 1418

 الصباغ  173
محمدبن لطفي، لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير، 

 ب اإلسالمي(،)بيروت: المكت3ط

174  

هـ( حاشية الصبان 1206أبو العرفان محمد بن علي الشافعي )ت:  الصبان

،)بيروت: دار الكتب 1على شرح األشمونى أللفية ابن مالك، ط

 م(1997-هـ  1417العلمية، 

175  
الصعيدي، عبد المتعال، المجددون في اإلسالم من القرن األول  الصعيدي

 اعة(إلى الرابع عشر،)دار الحماس للطب

176  

نور الدين علي بن محمد بن حسن بن إبراهيم بن عبد هللا  الضباع

،)  القاهرة: 1ه( اإلضاءة في بيان أصول القراءة، ط1380)ت:

 م(1999-هـ1420المكتبة األزهرية للتراث،

177  

ري َزاَده   ُكب  ـ ( مفتاح  السعادة ه 958أحمد بن مصطفى بن خليل )ت: طاش 

العلوم،)بيروت: دار الكتب ومصباح السيادة في موضوعات 

 العلمية(

178  
)القاهرة: الفجالة، 1محمد سيد، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، ط طنطاوي

  م(1997-1998دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، 

179  

الشيخ محمد الطنطاوي رحمه هللا، نشأة النحو وتاريخ أشهر   الطنطاوي

حمد بن إسماعيل، النحاة، ت: أبو محمد عبد الرحمن بن م

 ه( 1426-م2005،)مكتبة إحياء التراث اإلسالمي، 1ط

181  

هـ(، 211أبو بكر بن همام بن نافع الحميري اليماني النعاني)ت:  عبد الرزاق

تفسير القرآن العزيز( دراسة وت: د. محمود -)تفسير عبد الرزاق

 هـ(1419، ) بيروت: دار الكتب العلمية،1محمد عبده، ط
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181  

 بن األثيرعز الدين  ا

أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن 

هـ( الكامل في التاريخ، 630عبد الواحد الشيباني الجزري، )ت: 

 هـ(1402)بيروت:  دار صادر، 

 اللباب في تهذيب األنساب، ) بيروت:  دار صادر(  182

183  

 العكبري

دادي محب الدين )ت: أبو البقاء عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا البغ

هـ( اللباب في علل البناء واإلعراب، ت: د. عبد اإلله 616

 م(1995هـ 1416، ) دمشق: دار الفكر،1النبهان، ط

184  
التبيان في إعراب القرآن، ت: علي محمد البجاوي )عيسى البابي 

 الحلبي وشركاه(

185  
قل هـ( إرشاد الع982أبو السعود محمد بن محمد بن مطفى )ت:  العمادي

 السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)بيروت: دار إحياء التراث العربي(

186  

هـ( معجم 350أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين، )ت:  الفارابي

ديوان األدب ت: دكتور أحمد مختار عمر، مراجعة: دكتور 

إبراهيم أنيس)القاهرة: مؤسسة دار الشعب للحافة والطباعة 

 م( 2003-هـ 1424والنشر،

187  

هـ(، الحجة 377أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار )ت:  الفارسي  

،  2بشير جويجابي، ط -للقراء السبعة، ت: بدر الدين قهوجي 

 م( 1993-هـ  1413)دمشق / بيروت: دار المأمون للتراث، 

188  

 فخر الدين الرازي

أبو عبد هللا فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 

، )بيروت: دار إحياء 4هـ( مفاتيح الغيب، ط606،  )ت: التيمي

 هـ( 1420التراث العربي،

189  
، ) دار الكتب 1معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، ط

 1/199م( 1997 -هـ 1417العلمية،

191  

هـ( معاني القرآن، ت: أحمد 207أبو زكريا يحيى بن زياد )ت:  الفراء

عبدالفتاح إسماعيل شلبى،)  يوسف نجاتى / محمدعلى نجار /

 مصر: دارالمصرية للتأليف والترجمة(
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191  
 القاضي عياض

هـ( ترتيب المدارك 544اليحصبي أبو الفضل بن موسى )ت: 

،)المغرب: مطبعة 1وتقريب المسالك، ت: سعيد أحمد أعراب ط

 م(1983-1981فضالة، المحمدية،

192  

 القضاعي
 حكمون بن يعل بن جعفر بن سالمة بن محمد هللا عبد أبو

 عبد بن حمدي: الشهاب،ت مسند( هـ454: المتوفى) المصري

 – هـ1407 -بيروت – الرسالة مؤسسة) ،2 السلفي،ط المجيد

 (م1986

 القطان  193
،) 3هـ( مباحث في علوم القرآن، ط1420مناع بن خليل )ت: 

 م(2000 -هـ1421مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،

194  
 القفطي

 الرواة إنباه(، هـ646:  ت) يوسف بن علي الحسن أبو الدين جمال

: القاهرة) ،1ط،إبراهيم الفضل أبو محمد: ت، النحاة أنباه على

 (م1982،الثقافية الكتب ومؤسسة العربي الفكر دار: بيروت

195  
 كحالة

هـ( 1408عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني )ت: 

تراث معجم المؤلفين، )بيروت: مكتبة المثنى ، دار إحياء ال

 العربي( 

196  

هـ( 309أبو الحسن علي بن الحسن الُهنائي األزدي،  )ت: بعد  كراع النمل

د في اللغة )أقدم معجم شامل للمشترك اللفظي، ت: دكتور  الُمَنجَّ

، ) القاهرة: 2أحمد مختار عمر، دكتور ضاحي عبد الباقي، ط

 م(  1988-عالم الكتب

197  

عبد األكبر الثمالى األزدي،  )ت:  أبو العباس،   محمد بن يزيد بن المبرد

هـ( المقتضب ت: محمد عبد الخالق عظيمة)بيروت: عالم 285

 الكتب(

198  

أبو الحجاج بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي )ت:  مجاهد

، ) مصر: 1هـ( ت: الدكتور محمد عبد السالم أبو النيل، ط104

 م(  1989 -هـ  1410دار الفكر اإلسالمي الحديثة،

199  
المرادي، أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد هللا بن علي   المرادي

هـ(  الجنى الداني في 749المصري المالكي المؤلف: )ت: 

األستاذ محمد نديم -حروف المعاني، ت: د فخر الدين قباوة 
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 -هـ  1413 -دار الكتب العلمية-، )لبنان بيروت 1فاضل، ط

 .1/370م(  1992

211  

َوِزي  الَمر 

هـ(  مختصر 294بو عبد هللا محمد بن نصر بن الحجاج )ت: أ

قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر، اختصرها: العالمة أحمد 

فيصل اباد: حديث أكادمي،  -، )باكستان:1بن علي المقريزي، ط

 م( 988-هـ 1408

211  
تعظيم قدر الصالة، المحقق: د. عبد الرحمن عبد الجبار 

 ه(1406ة المنورة: مكتبة الدار، ،)المدين1الفريوائي، ط

212  

 مسلم بن الحجاج
هـ( المسند الصحيح 261أبو الحسن القشيري النيسابوري )ت: 

المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم،ت: محمد فؤاد عبد الباقي،) بيروت: دار إحياء التراث 

 –العربي( 

213  

هـ( 518بن إبراهيم النيسابوري )ت:  أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني

مجمع األمثال، ت: محمد محيى الدين عبد الحميد، )بيروت: دار 

 المعرفة(

214  
 النسائي

أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، )ت: 

هـ( المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي، ت: عبد 303

 1406سالمية ، ،)حلب: مكتب المطبوعات اإل3الفتاح أبو غدة،ط

 م( 1986 -ه

215  

 النحاس

 

هـ( القطع  338أبوجعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل )ت: 

)السعودية: 1واالئتناف، ت: عبدالرحمن بن إبراهيم المطرودي، ط

 م(1992-هـ 1413دار عالم الكتب،

 هـ(  1421،)بيروت: دار الكتب العلمية، 1إعراب القرآن، ط  216

217  
،) مكة  1ت: محمد علي الصابوني ،طمعاني القرآن الكريم،  

 هـ(1409المكرمة: جامعة أم القرى،

218  
، )دار ابن حزم، 1عمدة الكتاب، ت: بسام عبد الوهاب الجابي، ط

 م( 2004 -هـ  1425 -الجفان والجابي للطباعة والنشر
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219  

هـ( 710أبو البركات عبد هللا بن أحمد بن محمود حافظ الدين )ت:  النسفي

، ) 1وحقائق التأويل ت: يوسف علي بديوي، ط مدارك التنزيل

 م(9981-هـ1419-دار الكلم الطيب -بيروت

 نصار  211
عمار عبودى محمد حسين )معاصر( تطور كتابة السيرة النبوية، 

 هـ( 1418،) بغداد: الثقافية العامة، 1ط

211  

محمد بن موسى وسليم بن عيد، إتحاف اإللف بذكر الفوائد األلف  نصر والهاللي

-، )السعودية1عليه السالم، ط -يف من سورة يوسف والن

 م(2003-هـ1424-مكتبة الرشد ناشرون-الرياض

212  

 النووي

 

هـ( تهذيب 676أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف )ت: 

األسماء واللغات عنيت بنشره وتحيحه والتعليق عليه ومقابلة أوله: 

ت: دار الكتب شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية )بيرو

 العلمية( 

213  

هـ( 807أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان )ت:  الهيثمي

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ت: حسام الدين القدسي، ) القاهرة: 

 م( 1994هـ،   1414مكتبة القدسي، 

214  

أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي،  النيسابوري،   الواحدي

هـ( الوسيط في تفسير القرآن المجيد،  ت: 468الشافعي )ت: 

وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود،  الشيخ علي محمد 

معوض،  الدكتور أحمد محمد صيرة،  الدكتور أحمد عبد الغني 

الجمل،  الدكتور عبد الرحمن عويس قدمه وقرظه: األستاذ 

، )بيروت: دار الكتب العلمية1الدكتور عبد الحي الفرماوي، ط

  م( 1994 -هـ  1415

215  

هـ، 626أبو عبد هللا شهاب الدين ياقوت بن عبد هللا الرومي ت:  ياقوت الحموي

معجم األدباء = إرشاد األريب إلى معرفة األديب، راجعه وزارة 

المعارف العمومية )القاهرة: دار إحياء الكتب العربية عيسى 

 البابى الحلبي وشركائه(

216  
 يوسف

الحوفي ومنهجه في تفسير القرآن،  محمد عثمان)معاصر(

   م(2009،)كفر الشيخ: دار العلم اإليمان،1ط
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 ملخص
 املنعم، فهو احلسن، والاضل املنة، وله واآلخرة، األوىل يف احلمد فله الصاحلات، تتم بنعمته الذي هلل احلمد
 والصالة العاملني رب هلل واحلمد يصاون، عما العزة رب املتتالية،فسبحان املتتابعة بنعمه علينا املتاضل
 . أمجعني وصحبه آله وعلى حممد، نبينا -واآلخرين األولني سيد على والسالم

 وبعد،

 لإلمام القرآن علوم يف الربهان كتاب من -يوسف سورة لتاسري ودراسة حتقيق، وهو-حبثي ملخص فهذا
 :البحث هذا يف ما أبرز فيه، أعرض احلويف،

o واجلماعة السنة أهل من كان بل الشيعي، باملذهب احل ويف اإلمام يتأثر مل. 

o دون وحائال حياته، طيلة منيعا، سدا وكان وتاسريا، وحنوا، فقها، املصريني، يف أثر احل ويف اإلمام أن 
 .املصريني بني الشيعي املذهب بثودون  وختلخل، تغلغل،

o إليه يرجع كبريا مرجعا يكون لكي السابقون، ألاه ما خالصة هذا، بكتابه وضع احل ويف اإلمام أن 
 .الناس

o أن على له املرتمجون أمجع بل احل ويف، اإلمام تأليف من للقرآن احل ويف اإلمام تاسري أن أحد ينازع مل 
 .تألياه من الكتاب هذا

o ورتب  اءات،وقر  وفقها، ولغة، حنوا، القرآن، درس أنه مبعىن شامل، تاسري احل ويف اإلمام تاسري أن 
 .جيدا ترتيبا ذل 

  



ح 

Abstract 

      Praise be to Allah that His grace is righteous he may praise in the first and in the Hereafter has 

gratitude and thanks Hassan is Moneim Almtfdil we blessings row successive we can not owe 

commendable it is better than praised himself Glory to the Lord of Glory what they describe and 

praise be to Allah, and peace and blessings on the Prophet Muhammad is the master of the first and 

the last creatures of humankind,  and peace be upon his family , friends and followers. 

     This is my summary of an investigation and study of the interpretation of Surah Yusuf book 

proof of Science in the Quran to the Imam Hwvay introduce the most prominent results of this 

studies: 

o  Imam Hawvay was not affected of Shiatte thought, but he was the Sunnatte community and their 

thought . 

o  Imam Hawvay impacted on the Egyptians, fabricated, and shoved, and explanation, and was a 

bulwark, throughout his life, and a barrier to penetration, and osteoporosis, and transmit the Shiite 

sect among Egyptians. 

o  Imam Hawvay put this his book, written summary of what the former, in order to be a great point 

of reference due to people. 

o  No one disputed that interpretation of the Quran Imam Hawvay authored by Imam Hawvay 

himself, but the whole Translators who wrote about him  said that, this book is on his thoughts. 

o That the interpretation of Imam Hawvay comprehensive explanation, in the sense that he studied 

the Koran, shoved, and the language, and accordingly, readings, and arranged so good arrangement   



ط 

 شكر وتقدير
فهو  -احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، فله احلمد يف األوىل واآلخرة، وله املنة والاضل احلسن

وهو ميسر النعِم وصاحب الاضِل فال نستطيع أن نوفيه بالثناء  -املنعم املتاضل علينا بنعمه املتتابعة املتتالية
عما يصاون واحلمد هلل رب العاملني، والصالة فهو خري من أثىن على ناسه فسبحان رب العزة  -عليه

 نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم. -والسالم على سيد األولني واآلخرين 

 وبعد،

  (1)القائل"من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل" -النيب صلى اهلل عليه وسلم -فاقتداًء هبدي

األستاذ  لسعادة-دينة العاملية التنايذيومن هذا املنطلق أتوجه بالشكر والتقدير ملعايل مدير جامعة امل
على إرساء قواعد هذه اجلامعة وتشجيعه وفتح بابه  -حاظه اهلل -الدكتور/ حممد بن خلياة التميمي

 للطالب، وتذليل العقبات أمامهم أطال اهلل يف عمره.

يدخر كما أتوجه بالشكر والتقدير لسعادة األستاذ الدكتور/ عبد الناصر خضر ميالد الذي ال 
حاظه اهلل تعاىل، وأطال -وتذليل كل الصعاب هلم ،جهداً، وال سعًة، يف مساعدة طالب مركز املدينة املنورة

 اهلل لنا يف عمره .

املشرف على  -السيد سيد أمحد جنم الدكتور/األستاذ وأتوجه بالشكر والتقدير أيضا لسعادة 
من ليل أو هنار، زاده اهلل علما، وأطال اهلل يف ، وإرشاداته القيمة يف أي وقت اتهوعلى توجيه -الرسالة

 عمره، وحاظ اهلل عليه دينه وأهله وأوالده وماله. 

األستاذ باجلامعة اإلسالمية -وأتوجه بالشكر والتقدير كذل  لسعادة األستاذ الدكتور/ نبيل اجلوهري 
دة من علمه اجلم، وحرصه الدائم على توجيهاته القيمة واالستاا -قسم التاسري والقراءات -باملدينة املنورة

                                                           

(  وقال أبو 1954حديث )  - (35باب ما جاء يف الشكر ملن أحسن إلي  ) -(24كتاب الرب والصلة )  - سنن الترمذي( 1)
 عيسى: حديث حسن صحيح.



ي 

وتشجيعه يل، ورفع معنويايت ملا وقع يف طريقي كثري من احملن واالبتالءات، نسأل اهلل أن يثيبه وجيزيه عين 
 خري اجلزاء وناع اهلل به اإلسالم واملسلمني .

/ الدكتور -شيخ القراءات باملسجد النبوي الشريف-كما أتوجه بالشكر والتقدير لشيخي اجلليل
 إيهاب فكري حيدر على توجيهاته املباركة واالستاادة من علمه املبارك بارك اهلل يف عمره وعلمه وعمله . 

العاملني جبامعة املدينة العاملية  -وأخوايت، وإخواين ،ي، وزمالئيخيمث أتوجه بالشكر والدعاء الدائم ملشا
اضحة على بعض االستاسارات، ملا قدموا يل يد العون من خدمات، وتوجيهات، وأجوبة صادقة و 

 جزاهم اهلل عين خرياً. -واإلشكاالت اليت كانت تواجهين على طول دريب
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 ، إنه جواد كرمي. رزقهم اهلل الثواب، واألجر اجلزيل -قضوا أوقاهتم لناعي، وتقدمي املساعدة يل
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